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Pääkirjoitus

Ledare

?

Kilpailykykysopimuksen
kipuilua

Smärtsamt efter
konkurrensavtalet

Olen kuvannut tätä syksyä kiky-krapulan potemisena. Kevään
neuvotteluprosessi koetteli meitä kaikkia ja toi laihan sovun. Syksyllä maan hallitus otti talousarvioehdotuksessaan vuodelle 2017 yliopistosektorilta pois sen, minkä luulimme kilpailukykysopimuksella
voittaneemme. Yliopistojen käyttövaroista vähennettiin työnantajamaksujen helpotukset jo aikaisemmin sovittujen leikkausten lisäksi.
Henkilöstön jaksaminen huolestuttaa. Monet yliopistot vähensivät
alkuvuoden aikana runsaasti henkilöstöään ja henkilöstömitoitus on
monissa tehtävissä hyvin pieni. Yliopistojen johdon on syytä tarkkailla
henkilöstön tilaa herkällä korvalla. Tutkija Sinimaaria Ranki kirjoittaa
Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa -kirjassaan:
”Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja strateginen suunnittelu näyttäytyvät henkilöstölle usein vanhojen toimintatapojen rikkomisena ja uusina rakenteina, jotka saattavat tuntua vierailta ja epätarkoituksenmukaisilta”.
Ranki on myös kirjoittanut artikkelin korkeakoulujen johtamisesta tähän lehteen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämässä yliopistolain vaikuttavuusarvioinnissa kritisoidaan yliopistoja johtamisvajeesta, jossa johto
on erkaantumassa muusta yliopistoyhteisöstä. Johtaminen oli myös
teemana tämän syksyn yliopistopäivässämme. Johtaminen tarvitsee
henkilöstön tuen. Nyt olisi pikaisesti lähennyttävä ja toimittava tiiviissä yhteistyössä.
Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen lisäksi jatkuu valtionhallinnonkin kehittäminen. Uusi emovirastomalli lanseerataan Opetushallituksessa, joka aloittaa 1.1.2017. Tästäkin kerromme lehdessämme.
Paljon on mietittävää toimintakulttuurien yhteensovittamisessa ja monissa käytännön asioissa.
Kilpailukykysopimuksen päätavoite, työajan lisääminen, avasi Pandoran lippaan. Neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä on kirjoittanut
työaika-asioista lehteemme. Mitä
muihin työaikaan liittyviin kysymyksiin tulee, suosittelen ottamaan yhteyttä oman työpaikkasi luottamushenkilöihin, mikäli työehtosopimuksen mukaisissa työaikakorvauksissa on
epäselvyyksiä.
Tänä vuonna liitto on lahjoittanut joulutervehdyksiin varatut rahat SPR:n katastrofiapuun.Toivotan kaikille lukijoille hyvää joulunodotusaikaa!

Stämningarna under den här hösten har jag beskrivit som
en baksmälla efter konkurrensavtalet. Vårens förhandlingsprocess var en prövning för oss alla och resulterade i ett bräckligt
samförstånd. På hösten strök landets regering i sitt budgetförslag för 2017 det som vi trodde vi hade uppnått genom konkurrensavtalet för universitetssektorns del. Utöver de nedskärningar som tidigare överenskommits ströks också sänkningen
av arbetsgivaravgifterna från universitetens driftsmedel.
Det finns ett bekymmer för personalens orkande. Många
universitet genomförde stora personalnedskärningar under
början av året, personalen är inom många funktioner mycket
knappt dimensionerad. Universitetsledningen borde nu vara lyhörd när det gäller personalens situation. Forskaren Sinimaaria Ranki skriver följande i sin bok Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa:
”Den strukturella utvecklingen och den strategiska planeringen inom universiteten verkar i personalens ögon ofta
gå ut på att söndra gamla verksamhetssätt och i stället bygga upp nya strukturer som kan kännas både främmande och
oändamålsenliga”.
Ranki har också skrivit en artikel om högskolornas ledning
som ingår i denna tidning.
I undervisnings- och kulturministeriets bedömning av universitetslagens genomslagskraft kritiseras universiteten för en
ledningsbrist, där ledningen håller på att fjärma sig från det övriga universitetssamfundet. Ledning var också temat för höstens universitetsdagar. För ledande behövs personalens stöd.
Nu borde vi med det snaraste närma oss varandra och arbeta
i tätt samarbete med varandra.
Tillika med universitetens strukturutveckling fortsätter utvecklingen av statsförvaltningen. Den nya moderämbetsverksmodellen lanseras i Utbildningsstyrelsen och börjar den 1 januari 2017. I vår tidning berättas också om detta. Det finns mycket
att tänka på när det gäller att sammanjämka olika verksamhetskulturer, och många praktiska frågor måste också tänkas över.
Konkurrensavtalets huvudsakliga mål, att öka arbetstiden,
öppnade Pandoras ask. Förhandlingschef Katja Heikkilä
skriver om arbetstidsfrågor i vår tidning. När det gäller andra
arbetstidsfrågor rekommenderar jag att du kontaktar de förtroendevalda på din egen arbetsplats, om det finns oklarheter
gällande kollektivavtalets arbetstidsersättningar.
I stället för julhälsningar har förbundet valt att donera till
Röda Korsets katastrofhjälp. Jag önskar er alla en riktig god jul
och trevligt nytt år!

Puheenjohtaja Satu Henttonen

Ordförande Satu Henttonen
Kuva: Nina Kellokoski
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Ajassa liikkuu

Universitas muuttuu
YHL uudistaa jäsenille lähetettävää Universitas-lehteä ensi vuonna. Vastaisuudessa lehdessä keskitytään enemmän laajempiin ja taustoittaviin artikkeleihin, jotka pureutuvat työelämän eri ilmiöihin ja edunvalvontaan liiton toimialueilla. Samalla myös lehden ilmestymistiheys ja ulkoasu muuttuu. Jatkossa lehti
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy aiempaan tapaan sekä paperisena että verkossa luettavana näköislehtenä. (AS)

Työttömyyskassa
Statian jäsenmaksu
säilyy ennallaan
Työttömyyskassa Statian vuoden 2017 jäsenmaksu on 0,18 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta sekä kassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja
muusta etuudesta. Jäsenmaksu säilyy siis ennallaan
kuluvaan vuoteen verrattuna. (AS)

Työttömyysturvaan
muutoksia ensi vuonna
Työttömyysturvalain muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2017
Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500
päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään
kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä
niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon
58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet
viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään.
Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta
korotusosasta luovutaan.
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan 58/35 prosentista 55/25 prosenttiin. Uusi lyhyempi enimmäisaika
koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahakauden
enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen
jälkeen. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa
korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde päättyy
viimeistään 31.12.2016. Korotusosien määrä alenee
välittömästi kaikilla saajilla (myös pitkän työuran
perusteella korotusosaa 1.1. – 30.6.2017 saavat).
Lähde: www.tyj.fi
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YHL vaatii työaikapankkeja yliopistoihin
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL vaatii työaikapankkien käyttöönottoa yliopistoissa. Työaikapankkien
käyttöönotosta on kirjaus yliopistojen työehtosopimuksissa, mutta ne eivät toistaiseksi ole käytössä vielä yhdessäkään Suomen yliopistossa.
– Työaikapankkien käyttöönotto edistäisi työntekijöiden mahdollisuutta saada
työstään oikeutettu korvaus, YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen sanoo.
Nykyisin yliopistoissa tehtäviä ylitöitä ei
tunnisteta eivätkä esimiehet sovi niitä työehtosopimuksen mukaisesti. Ylityötä tehdään ja teetetään työajan liukumasaldoja
käyttäen. Samalla kuitenkin unohdetaan,
että liukuva työaika ja liukumasaldot on
tarkoitettu työntekijöiden omaehtoiseen
työajan jaksottamiseen. Saldotuntikertymiä ei yleensä ehditä käyttää kertymäkausien aikana, jolloin tehty työ jää vaille sen
oikeuttamaa korvausta.

– Työaikapankkiin pitäisi saada lisättyä
myös mahdolliset saldotuntileikkaukset,
Henttonen painottaa.
YHL:n mielestä työaikapankin käyttöönotto helpottaisi työntekijän omaehtoisen
liukuman ja ylityön selkeän erottelun. Se
lisäisi työntekijöiden ja työnantajan mahdollisuutta joustavoittaa työntekoa ja vaikuttaisi siten positiivisesti myös työssä jaksamiseen.
– Yliopistojen työntekijöiltä on vaadittu
erityisesti koulutusleikkausten myötä yhä
suurempaa joustavuutta uusien työtehtävien ja kasvavan työkuormituksen hoitamisessa. Olisi kohtuullista, että myös työnantaja osoittaisi joustavuutta työntekijöitä
kohtaan, Henttonen sanoo.
Aloite työaikapankkien edistämisestä
hyväksyttiin YHL:n liittovaltuuston kokouksessa perjantaina 25.11. (AS)

Jyväskylän yliopisto mittaa
työntekijöiden vireyttä
Jyväskylän yliopisto aloitti lokakuussa
kuukausittaiset mittaukset, joilla pyritään
tarkastelemaan henkilöstön kokemuksia
omasta työskentelyvireestä ja palveluiden toimivuudesta. Mittaus toteutetaan
joka kuukauden lopussa kuukausipalkkaisille työntekijöille lähetettävällä anonyymilla kyselyllä.
Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistyksen pääluottamusmiehen Jouni
Penttisen mukaan henkilöstö toivoo, et-

tä kyselyllä on myös vaikutusta työhyvinvointiin.
– Toivottavasti henkilökunta näkee viremittauksen erinomaisena keinona vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Työnantajan suuntaan on myös ladattu paljon odotuksia sen suhteen, että kyselyyn vastaamisella on merkitystä
ja se voi vaikuttaa omaan ja työyhteisön
hyvinvointiin.
(AS)

Ajassa liikkuu

Uusi suositus:

Työkyvyn
heikkeneminen voidaan
tunnistaa varhain
Työntekijän toimintakyky vaikuttaa työssä
selviytymiseen. Toimintakyvyn heikentyminen
olisi tunnistettava mahdollisimman aikaisin, jotta työkykyä tukevat toimenpiteet voidaan ajoittaa
ja kohdistaa oikein. Uudessa suosituksessa esitellään mittareita ja menetelmiä työkyvyn heikkenemisen varhaiseen tunnistamiseen. Suosituksen on
julkaissut kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen
ja arvioinnin asiantuntijaverkosto.
Terveydentilan lisäksi työkykyyn vaikuttavat yksilön henkilökohtainen elämäntilanne, osaaminen, elintavat ja motivaatio. Tärkeitä asioita ovat
myös työhön liittyvät asiat: esimiestyö, työyhteisö ja työolot.
– Työssä selviytymistä arvioitaessa on tärkeää
huomioida kaikki toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, muistuttaa työterveyshuollon erikoislääkäri
Katri Tiitola, yksi suosituksen laatijoista.
– Olemme koonneet suositukseen erilaisia työkaluja kuten oirekyselyjä, mittareita ja toimintakyvyn arviointiasteikkoja, jotka tukevat työpaikalla
tehtyjä havaintoja ja auttavat myös työntekijää
ymmärtämään omaa tilannettaan.
Merkkejä työkyvyn heikkenemisestä on monia ja niitä voivat tunnistaa myös työkaverit. Työkaveristaan huolestunut työntekijä voi ottaa asian puheeksi esimiehen, työsuojeluvaltuutetun tai
luottamusmiehen kanssa. Tärkeää on, että merkit
huomataan ja asiaan puututaan.
Tutustu suositukseen verkossa: www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/46/
(AS)

Komissio varoittaa
liian pienistä
palkankorotuksista
Euroopan komissio on 16.11. julkaisemassaan vuotuisessa kasvuselvityksessä huolissaan siitä, että palkkakehitys ei monissa jäsenmaissa vastaa tuottavuuden kehitystä. Kasvuselvityksessä
painotetaan liian vähäisten palkankorotusten riskejä.
Liian vaatimaton palkkakehitys voi komission mukaan heikentää kokonaiskysyntää ja talouskasvua. Samalla heikentyvät myös kannustimet tuottavuuden
parantamiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä osaamista lisääviin investointeihin. Komissio
huomauttaa myös, että heikko palkkakehitys voi vääristää resurssien kohdentamista ja jarruttaa EU-maille tärkeiden
korkean lisäarvon alojen vahvistumista.
Lähde: FinUnions

6 euroa takaisin
STTK on julkaissut #6euroatakaisinpamfletin, joka sisältää asiantuntija-artikkeleita työhyvinvoinnista ja STTK:laisten
henkilöstön edustajien kertomuksia työpaikkojen arjesta, joiden joukossa on eräs
yliopistokin. Tutustu kirjoituksiin osoitteessa: www.sttk.fi/files/6euroatakaisin/.

Pardia:

Nuoret aikuiset
vaativat työelämään
reiluja ehtoja
Pardialaiset nuoret aikuiset vaativat,
että kaikelle työnteolle on saatava reilut
ehdot. Työelämän on perustuttava siihen,
että työtä tekemällä tulee toimeen. Nuorten työelämään siirtymistä on helpotettava
muilla keinoilla kuin palkka-alella.
−Työelämään astuvilla on oltava mahdollisuus pärjätä työllään. Työelämässä toiset
eivät voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset,
Pardian PlusMiinus30-toimintaryhmän puheenjohtaja Tiina Kotti sanoo.
Julkisuudessa on kirjoitettu paljon työvoimapulasta ja tuhansista työpaikoista,
joihin ei löydy tekijöitä.
− Jos työpaikat eivät saa houkuteltua
työvoimaa työn sisällöllä, on niiden aika
profiloitua toisin. Jokainen meistä on mieluummin töissä paikassa, jossa on hyvä meininki ja työntekijöitä arvostetaan.
Julkisella sektorilla nuori työntekijä alkaa
olla hupeneva luonnonvara, vaikka nämä
työtehtävät kiinnostavat nuoria. Valtion virastot ja laitokset, valtio-omisteiset yritykset ja yliopistot ovat lähinnä keskittyneet
irtisanomisiin.
− Liian usein innokkaat uudet työntekijät joutuvat kituuttamaan epävarmoissa
määräaikaisissa työsuhteissa, joista heidät
yt-kierrosten myötä menetetään juuri kun
he ovat kasvaneet osaajiksi, Kotti kertoo.
Lähde: Pardia

Viisi korkeakoulua tekivät aiesopimuksen yhteisestä
opintohallintojärjestelmästä
Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulu Novia ja Satakunnan ammattikorkeakoulu allekirjoittivat 7.10. aiesopimuksen opintohallinnon Peppi-tietojärjestelmäkokonaisuudesta.
Yhteisen järjestelmän avulla on tarkoitus saavuttaa synergiaetuja.
Pepin kautta hallinnoidaan kaikkia yliopistoihin ja korkeakouluihin rekisteröityneenä olevia opiskelijoita ja sinne kirjataan opintosuoritukset. Peppi-järjestelmä on jo monien korkea-

koulujen käytössä ja nyt alueen korkeakoulut
liittyvät järjestelmää kehittävään konsortioon.
– Tavoitteena on, että tämä viiden korkeakoulun päätös Peppi-opintotietojärjestelmästä olisi askel kohti laajempaa kansallista korkeakoulujen IT-palveluiden harmonisaatiota.
Toivon uuden yhteistyön myös osaltaan sujuvoittavan opintopolkua, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa.
Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa näkee
monia hyötyjä korkeakoulujen yhteistyössä

tämän opintohallinnon työvälineen hankintaan liittyen.
– Yhteistyösopimuksen kautta taataan, että
systeemin suunnittelu ja käyttöönotto tapahtuu tehokkaasti. Tavoitteena on, että voidaan
tarjota joustava työkalu opiskelijoille opintojensa suunnitteluun sekä helppo pääsy opintojen aikatauluun, suorituksiin ja muihin keskeisiin tietoihin.
Lähde: Turun yliopisto
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Opetushallitus ja CIMO yhteen

Uusi virasto aloittaa
vuodenvaihteessa
Uusi Opetushallitus aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Työtä yhdistymisen eteen on tehty jo
viime vuodesta saakka.
Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyminen on ollut pitkään esillä eri
hankkeissa ja työryhmissä. Lopullinen
päätös tuli ilmi pääministeri Juha Sipilän johdolla tehdystä hallitusohjelmasta. 26.10.2015 aloitti opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella tarvittavat säädösmuutokset ja tehdä hallituksen esitys uudeksi virastoksi. Työryhmässä oli mukana myös henkilöstöä edustamassa Aki Nieminen Pardiasta. Työryhmän työ sujui pääosin
hyvin, vaikka kuohuntaa ja ristiriitaisia tunteita herätti etenkin päätös siitä, että uuden viraston nimeksi tulee
Opetushallitus.
Tällä hetkellä tekee työtään laajennettu työryhmä, jonka tehtävänä on
antaa ehdotus YTL:n ja Karvin liittämisestä ns. emovirastomallilla tulevan
Opetushallituksen yhteyteen 1.1.2018. Työryhmässä pardialaisia edustaa Tuula TammiSirén ja emovirastomallista on tullut niin kutsuttu hallintovirastomalli.

Synergiaa niukkojen resurssien
paineessa
OPH:ssa ja CIMOssa toimivat järjestöjen edustajat ehdottivat perustettavaksi hankeorganisaation valmistelemaan uudistusta. 16.2.2016
asetettiin puolestaan ohjaus-, projekti- ja teemaryhmät. Lähes kaikissa ryhmissä on virastojen edustajien (lähinnä asiantuntijoita) lisäksi
nimettynä myös henkilöstön edustajat. Teemaryhmien tehtävänä on valmistella ehdotukset
oman alueensa toteutustavoiksi ja määräyksiksi tulevassa organisaatiossa.
Projektiryhmä koordinoi toimintaa ja ”vahtii” aikatauluja. Sen yksi tärkeä tehtävä on ollut järjestää tai auttaa järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa henkilöstö ja
virastoissa tehtävä työ tulisi tutuksi toisillem-
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kuva: Shutterstock

me ja miten henkilöstö voisi eri työtehtävissä
tulevaisuudessa auttaa toisiaan huvenneiden
resurssien paineissa. Tilaisuuksia on ollut paljon ja nyt näyttää siltä, että osallistuminen on
vähentynyt ja henkilöstö ilmeisesti on tyytyväinen ja osaksi jopa ”kyllästetty” tarjonnalla.
Ohjausryhmä tekee päätöksiä saapuneiden
ehdotusten perusteella ja linjaa ehdotuksia.
Nyt päätöksiä on tekemässä myös uuden viraston tuleva pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän aloitti tehtävässä 17.10.2016.
Lisäksi meillä on toiminut niin sanottu virallinen yhteistoiminta ja sen ilmentymänä yhteistyötoimikunta. Siellä on käsitelty jokaisessa
kokouksessa tulevaan virastoon liittyviä asioita
tai ainakin keskusteltu valmistelutilanteesta.

CIMOlaiset virkasuhteisiin ilman
irtisanomisia
Yhdistymisen yhteydessä koko henkilöstö siirretään uuteen Opetushallitukseen eli ketään
ei irtisanota. Kaikki nykyiset OPH:N ja CIMOn

työtehtävät siirtyvät mukana ja vuodenvaihteessa on tulossa myös uusia tehtäviä. Uuden Opetushallituksi nimetyn viraston aloittamisajankohtaan kohdennettuja eläköitymisiä on tapahtunut jo melko paljon
ja lisää on tulossa. Tämä aiheuttaa
pohdintaa, miten henkilöstö suoriutuu suuremmasta työmäärästä,
kun kaikkien eläköityvien tilalle ei
palkata uusia työntekijöitä.. CIMOn
henkilöstön palvelussuhde muuttuu virkasuhteeksi, jonka tuomista
muutoksista heitä on luvattu erikseen informoida. Mielialat ovat hyvin vaihtelevia. Toiset odottavat tulevaa innoissaan, toiset vähemmän
innoissaan. Aluksi varmaankin suurimmat muutokset kohdistuvat talous- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevien henkilöiden työsarkan
ja tuskin kenenkään työtehtävät täysin ilman
muutoksia säilyvät.
Organisaatio, jolla tulevaan siirrytään, on jo
vahvistettu. Johtajien ja yksiköiden päälliköiden valinta on tällä hetkellä meneillään, jonka jälkeen – arviolta joulukuun puolessavälissä – henkilöstöä on kuultu ja heidän sijoittumisestaan uuteen organisaatioon on päätetty.
Varmasti useiden työtehtävät tai osa niistä ja
sijoittuminenkin saattavat muuttua vielä myöhemmin eikä kukaan vielä täysin tiedä jatkon
sisällöstä tai siihen liittyvistä yksityiskohdista.
Määrärahojen niukkuus hiukan pelottaa, koska
uudesta organisaatiosta asiakkaillemme kertominen tai uuden organisaation ilme nielee
myös oman osansa euroista.
Itse toivotan tervetulleeksi uudet työkaverit ja odotan alkuhämmingin jälkeen uutta ilmettä ja iloa työyhteisöömme!
Tuula Tammi-Sirén
OHY:n puheenjohtaja ja pääluottamusmies

Ajassa liikkuu

Jäsenkysely:

Jatkuvat muutokset
luovat epävarmuutta
YHL:n jäsentutkimus on tehty vuosittain viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämän vuotisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella lokakuussa. Kyselyyn vastasi 1319 jäsentä ja kyselyn vastausprosentti oli 35 prosenttia. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!
Yliopistosektorilla jatkuvat muutokset
näkyivät YHL:n viimeisimmässä jäsentutkimuksessa, jonka mukaan jopa 71 prosenttia liiton
jäsenistä kokee epävarmuutta työnsä jatkuvuudesta. Muita enemmän epävarmuutta kokevat tila- ja kiinteistöpalvelutyötä sekä hallinto- ja toimistotyötä tekevät. Yliopistoista eniten
epävarmuutta koetaan Lappeenrannan teknillisessä, Turun ja Tampereen yliopistoissa sekä
Åbo Akademissa (yli 80 prosenttia vastaajista).
Viime vuonna laajat henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut
useissa yliopistoissa olivat keskeisin epävarmuustekijä. Lähes puolet jäsenkyselyn vastaajista koki epävarmuutta juuri mahdollisten irtisanomisten takia.
Tänä vuonna irtisanomisen ja lomautuksen
uhan luoma epävarmuus on selvästi helpottanut. Irtisanomisen uhka on puoliintunut ja
lomautuksen uhka on laskenut alle kolmannekseen vuoden takaisesta.
Sen sijaan erilaiset ennakoimattomat muutokset yliopistoissa ovat nyt suurin epävarmuutta luova tekijä (37 %). Organisaatiomuutoksiin liittyvät siirrot työtehtävästä toiseen

ovat lisänneet epävarmuuden tunnetta työssä jo kolmatta vuotta peräkkäin ja niistä onkin tullut toiseksi yleisin epävarmuuden aiheuttaja (28 %).

Työpaikkansa uhatuksi kokeneet nimeävät
yleisimmiksi uhan syyksi yliopiston budjettirahoituksen tilanteen (66 %) ja sisäiset organisaatiomuutokset (63 %). Näiden molempien
osuudet vastauksissa ovat kasvaneet hieman
kahden vuoden takaisesta jäsentutkimuksesta.
Kolmanneksi yleisimmäksi työpaikkaa uhkaavaksi tekijäksi on noussut yliopistojen rakenteellisen kehittämisen hankkeet, joiden
osuus vastauksissa (32 %) on lähes tuplaantunut kahdessa vuodessa. Työtehtävien ulkoistamisen merkitys uhan syynä on myös kasvanut selvästi kahdeksalla prosenttiyksiköllä 21
prosenttiin.
Sen sijaan yliopistojen täydentävän rahoituksen tilanne ja palvelussuhteen määräaikaisuus työpaikkaa uhkaavan tekijänä on vähentynyt hieman viimeisen kahden vuoden aikana. Työtehtävien nopea muuttuminen ja uusista tehtävistä selviytymisen pelon sekä työn
vähentymisen kokee uhkaavan työpaikkaa joka kymmenes vastaaja.

Työpaikkaa uhkaavat
rahoitusleikkaukset ja
organisaatiomuutokset
Oman työpaikan suoranaisesti uhatuksi kokee neljännes kyselyyn vastanneista. Tätä asiaa ei kysytty viime vuoden jäsentutkimuksessa, mutta vuoden 2014 tutkimuksessa osuus
oli viidennes. Uhkaa työpaikan menetyksestä
koetaan erityisesti Lappeenrannan teknillisessä (44 %), Tampereen teknisessä (35 %), Tampereen (32 %) ja Itä-Suomen yliopistoissa (29 %).
Ammattialan mukaan uhka on yleisempää
opetus- ja tutkimustyössä (41 %), laboratorioja teknisessä työssä (28 %) ja tila- ja kiinteistöpalveluissa (27 %) kuin hallinto- ja toimistotyössä (23 %) tai kirjastotyössä (17 %). Uhan
kokeminen on suurempaa mitä nuoremmasta henkilöstöstä on kyse. Sukupuolen mukaan
työpaikan uhatuksi kokemisessa ei ole kuitenkaan eroja.

Tapio Rissanen
Pardian asiamies
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Ajassa liikkuu

Tampereen
korkeakoulufuusio keskeytyi
Tampereen teknillisen yliopiston hallitus ilmoitti keskiviikkoiltana 16.11. keskeyttävänsä Tampere3-hankkeen valmistelun. TTY:n hallitus vaatii yliopistoyhteisöiltä yhteistä näkemystä säätiöyliopiston strategisesta johtamisjärjestelmästä sekä koko hankeorganisaation uudistamista, jotta hanketta voitaisiin jatkaa.
– Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän selvityksen antama tilannekuva hankkeesta on niin synkkää luettavaa, että yliopiston hallituksella ei käytännössä ollut muita
vaihtoehtoja kuin keskeyttää hanke. Sekä aikataulut että kustannustaso olivat karkaamassa käsistä, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula TTY:n tiedotteessa 18.11.
Hannulan mukaan hankkeen jatkaminen
edellyttää merkittävää, noin 200 miljoonan lisäpääomitusta valtiolta.

Tampereen yliopisto pettynyt
päätökseen
Uutinen hankkeen keskeytymisestä tuli yllätyksenä Tampereen yliopistolle. Tampereen
yliopiston pääluottamusmies Jorma Viikki
kertoo olevansa pettynyt ratkaisuun.
– Yliopiston tukipalveluiden henkilöstö on
tehnyt yhdistymisen eteen työtä valtavasti ja
työmäärällisesti se on ollut kestokykynsä äärirajoilla. Valitettavinta tässä kohdin lieneekin
se, että tämä työtä valuu osittain tai jopa kokonaan hukkaan.
Yhdeksi keskeyttämispäätöksen syyksi TTY:n
hallitus nosti tiedotteessaan hankkeen rahoituksen. Hallitus edellyttää Tampere3:lle riittävää lisärahoitusta ja pääomittamista. Viikki ihmettelee vaatimuksen myöhäistä ajankohtaa.
– Asiaa alusta asti seuranneena olisin ajatellut, että rahoitus olisi ollut selvitetty jo yhteistyötä aloitettaessa eikä siihen enää puututtaisi perustamiskirjaa allekirjoitettaessa. Rahoitus
kun ei tuntunut olevan kenellekään minkäänlainen ongelma näiden vuosien aikana.

Substanssi vai hallinto edellä?
Tampereen teknillisen yliopiston henkilökunnan keskuudessa päätökselle löytyy ymmärrystä. Tampereen teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys TTYHY:n puheenjohtaja Pirk-
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ko Mustolan mukaan hanketta arvioineiden
ulkopuolisten asiantuntijoiden mielestä hankehallinnassa oli useita kriittisiä kohtia, jotka
edellyttäisivät asioiden välitöntä käsittelyä.
Myös TTY:n konsistori sekä yhteistoimintaneuvosto, joihin kuuluu myös TTYHY:n henkilöstön edustajia, kiinnittivät huomiota selvityksessä esiin nousseisiin kohtiin.
– Se, että yksi yhdistyvistä korkeakouluista otti huolet tosissaan ja kävi koko hankkeen
ajan vuoropuhelua yhteisönsä kanssa on hieno ja rohkea esimerkki TTY:n yhteisöllisyydestä ja avoimesta keskustelukulttuurista, Mustola sanoo.
Hankkeen aikataulu myös kiristyi Mustolan
mukaan sen alkuperäisestä tavoitteesta. Lopulta se osoittautuikin liian tiukaksi.
– On muistettava, että Tampere3-hanke
käynnistyi yliopistojen omasta tahdosta ja niiden määrittelemän aikataulun mukaan aloitusvuosi olisi ollut aikaisintaan 2020. Hankkeen
alkuperäinen tahtotila oli edetä substanssi eikä hallinto edellä, jossain vaiheessa tämä tahtotila hämärtyi ja aikataulu alkoi määrittelemään hanketta.

henkilöstön edustajien kesken jatkuu tulevaisuudessakin, vaikka fuusio ottaakin aikalisän.
Tampere3-hankkeen tarkoituksena on ollut
yhdistää Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Alkuperäisen aikataulun mukaan uuden
yliopiston olisi ollut määrä aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.
Teksti: Antti Sadinmaa

TTY:n kuvapankki

Yhteistyö jatkuu, entä fuusio?
Hankkeen tulevaisuus on keskeyttämispäätöksen myötä hämärän peitossa. Viikki suhtautuu
asiaan pessimistisesti.
– Asiat täytyy nyt ajatella uudestaan ja keskittyä omaan tekemiseen ja henkilöstöön. Toki yhteistyö jatkuu ja sitä kautta tämä tasoittuu, mutta lopullinen tavoite jää nyt kuitenkin
saavuttamatta.
Mustolan mielestä fuusion keskeytyminen
ei kuitenkaan tarkoita yhteistyön päättymistä.
– Yliopistoyhteistyö on mahdollista ilman
fuusiotakin eikä nyt tehty työ ole kokonaan
valunut hukkaan, vaan se on avannut uudenlaisia näkökulmia sekä konkreettisia asioita
yhteistyöhön. Yhteistyö niin toiminnan kuin

TTY:n rehtorin Mika Hannulan mukaan
TTY on edelleen sitoutunut yhteistyöhön
tutkimuksessa ja opetuksessa fuusion keskeytymisestä huolimatta.

Ajassa liikkuu

?
TTY:n rehtori Mika Hannula:

”Hankkeen tavoitteista monet ovat
saavutettavissa ilman yliopistofuusiota”
Tampereen teknillisen yliopiston hallitus keskeytti korkeakoulufuusion valmistelut. Rehtori Mika Hannula, miksi
päätös tehtiin?
– Hallitus arvioi, ettei visio uudesta monialaisesta säätiöyliopistosta ole tässä tilanteessa
saavutettavissa. Hallitus oli asettanut jo syyskuussa reunaehdoiksi riittävän hankerahoituksen ja pääomituksen sekä säätiöyliopistolle ominaisen strategisen johtamismallin.
Tampereen teknillinen yliopisto on edelleen
sitoutunut kolmen korkeakoulun yhteistyöhön tutkimuksessa ja opetuksessa. Lisäksi haluamme jatkaa soveltuvin osin yhteisten tukipalvelujen rakentamista.
Miten arvioisitte Tampereen yliopistojen välistä yhteistyötä hankkeen aikana?
– Tampere3-hankkeessa on mukana myös
Tampereen ammattikorkeakoulu, joten on
syytä arvioida kahden yliopiston sijasta kol-

men korkeakoulun yhteistyötä. Se onnistui
monessa paikassa oikein hyvin, mutta toisenkinlaisia kokemuksia toki oli.
Onko hankkeen pohjalta käynnistettyjen työryhmien työ mennyt keskeyttämisen myötä hukkaan?
– Ei todellakaan. Tutkimuksen ja opetuksen
kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa sekä tukipalvelutyöryhmissä on opittu paljon
toisilta ja löydetty hyviä yhteistyökohteita.
Monia näistä kannattaa myös jatkaa, koska
ne ovat hyväksi tamperelaiselle korkeakouluyhteisölle. Nyt keskeytettävät yliopistofuusioon liittyvät hankkeet eivät nekään menneet hukkaan. Joskus on kuljettava umpikujaa hyvinkin pitkälle ennen kuin huomaa, että kannattaa valita toinen reitti.

neena pidätte valtion toimintaa hankkeen tukemisessa?
– Opetus- ja kulttuuriministeriö on toiminut
asiassa hyvin aktiivisesti.
Tarkoittaako päätös keskeyttämisestä
käytännössä kuoliniskua T3-hankkeelle?
– Ei, hankkeen tavoitteista monet ovat saavutettavissa ilman yliopistofuusiota. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että monia todella hyviä yhteistyökohteita voidaan jatkaa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat jo sopineet esimerkiksi rakennustekniikan koulutuksen yhteistyön
jatkamisesta. Myös opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuus on todella tärkeä asia. Tosin
rehtorit tapaavat vasta kuluvan viikon torstaina (24.11.), joten nyt on liian aikaista arvioida,
mitä hankkeita jatkamme.

TTY:n hallitus on vaatinut hankkeelle
merkittävää lisärahoitusta sen jatkamisen edellytyksenä. Kuinka onnistu-
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston
rehtori Liisa Laakso toivoo ettei Tampere3hankkeen keskeytyminen
ole kuolinisku koko projektille. - Fuusion eteen
on tehty paljon töitä ja se
on ehto Tampere 3:n tavoitteille sekä myös hyvin perusteltu.
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Kysymyksiä ja vastauksia

”Yliopistojen kehittämisestä pitää
voida keskustella avoimesti”
Haastattelussa Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso
Tampereen teknillinen yliopisto ilmoitti
torstaina 16.10. keskeyttävänsä Tampere3-hankkeen valmistelun. Oliko päätös
mielestänne yllättävä?
Oli. Tosin fuusiot ovat aina vaikeita ja takapakkia voi tulla missä vaiheessa vain.
TTY on vaatinut muun muassa TTY-säätiön sulauttamiseen liittyviä reunaehtoja
sekä yhteistä näkemystä säätiöyliopiston
strategisesta johtamisjärjestelmästä, jotta hanketta voitaisiin jatkaa. Mitä mieltä
olette TTY:n vaatimuksista?
Säätiömuodosta ja TTY-säätiön sulautumisesta on sovittu jo keväällä. Johtamismallista on
sovittu tämän kuun alussa rehtoreiden kesken
yhdessä asetetun johtosääntötyöryhmän työn
yhteenvedon pohjalta. Työryhmä jätti raportin
2.11. ja 7.11. rehtorit kävivät sen lävitse. 10.11.
järjestettiin Tampereen kaupungin edustajien kutsumana kokous, jossa sovittiin konsistorin puheenjohtajan nimittämismenettelystä.
Vain yhdessä asiassa näkemyksemme eroavat. Me kannatamme uuden yliopiston johtosääntöön samanlaista kokoonpanoa hallituksen nimitystoimikuntaan kuin nykyään
TTY:ssä, eli yliopiston edustajille enemmistöä
(2 + 3). TTY haluaa puolestaan kokoonpanon,
joka antaisi perustajille ratkaisevan vallan yliopistolain vastaisesti.
Tarkoittaako TTY:n päätös kuoliniskua
fuusioitumiselle?
Päätös on hieman sekava, mutta toivottavasti ei. Fuusion eteen on tehty paljon töitä ja se
on ehto Tampere 3:n tavoitteille sekä myös hyvin perusteltu. Toivottavasti rohkeutta löytyy.
Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen
ja strateginen suunnittelu näyttäytyvät
henkilöstölle usein vanhojen toimintatapojen rikkomisena vieraiden tai epätarkoituksenmukaisten rakenteiden tieltä.
Miten strategisen suunnittelun prosesseja voitaisiin parantaa tältä osin?
Lähtökohdan pitäisi aina olla yhdessä todettujen ongelmien ratkaiseminen, kuten esimerkik-

si sen, että aika ei riitä tutkimiseen. Kun ongelma on tunnistettu, on mielekästä miettiä uusia
rakenteita: voitaisiinko esimerkiksi opetusta tai
tutkinto-ohjelmia yhdistää tai hyödyntää verkkokursseja? Henkilöstöllä täytyy olla mahdollisuus miettiä erilaisia ratkaisuja mahdollisimman vapaasti. Sitten voidaan arvioida eri vaihtoehtoja ja kehittää niitä eteenpäin. Valitaan
paras ja perustellaan, miksi se on paras. Ja kun
laitetaan toimeen, niin sovitaan, että uutta toimintatapaa tullaan myöhemmin arvioimaan.
Tällaisen strategisen kehittämisen pitäisi olla
jatkuva prosessi, jolloin siihen osallistuminen
ei vaatisi ylimääräistä työtä.
Yliopistot käyvät lävitse suuria ja paikoin
hyvinkin kivuliaita rakenteellisia mullistuksia. Minkälaisia vaatimuksia tämä mielestäsi asettaa yliopistojen johtamiselle?
Toimenpiteet täytyy perustella ja niistä saatava hyöty pitää osoittaa. Joskus ratkaisut ovat
joillekin kivuliaampia kuin toisille ja valinnoille täytyy olla selkeät ja hyväksyttävät kriteerit.
Esimerkiksi jonkun oppiaineen poisvalinta voi
perustua valtakunnalliseen työnjakoon, jonka pohjalla on UNIFIn rakenteellisen kehittämisen selvitykset. Silloin johto on vastuussa
myös siitä, miten selvitystöihin on osallistuttu, miten niihin osallistuneet yliopiston edustajat on evästetty ja miten niiden etenemisestä on tiedotettu.
Tässä suhteessa haasteellista on yliopistojen
välillä käytävät neuvottelut. Voi käydä niin, että rehtoreiden kesken sovitut asiat eivät pidäkään. On hyvä olla avoin omalle työyhteisölle,
jos pelisääntöjä valtakunnallisessa kisassa rikotaan. Tärkeää on myös luoda luottamus siihen,
että selvitystyöt eivät koskaan tarkoita päätöstä suuntaan tai toiseen. Rakenteellista kehittämistä on hankala johtaa, jos pelkkä selvitysten
tekeminen aiheuttaa vastarintaa niiden osalta, joilla on asiasta parhaat tiedot. Selvitysten
pohjaksi tarvitaan hyvät tietojärjestelmät ja
johtamisen tietovarantojen keräämisen rutiinit (tutkimustulosten ym. kirjaamiset, palautteen keruu jne.). Viimeksi mainittuun voi luoda kannusteita.

Esitit YHL:n Yliopistopäivä-seminaarissa
huolesi siitä, kuinka Suomi on Ruotsin kaltaisia verrokkimaitaan jäljessä yliopistojen kansainvälistymisessä. Mitkä mielestäsi ovat kansainvälistymisen suurimmat
esteet Suomessa?
Emme ole kyenneet tarjoamaan tarpeeksi
houkuttelevia tutkimus- ja opetusympäristöjä. Myös rekrytointikäytännöt ovat olleet tässä
suhteessa vaihtelevia. Hakukomiteat ja määrätietoinen kandidaattien etsiminen ulkomailta helpottavat tilannetta, samoin urapolkujärjestelmän käyttöönotto. Oma asiansa on ulkomaisten opiskelijoiden houkutteleminen. Sitä
tukee tutkintojärjestelmien joustavoittaminen
liikkuvuuden suuntaan sekä englanninkielisen
opetuksen määrän kasvattaminen ja laadun
parantaminen.
Hallitus on valmistelemassa yliopistojen profiloitumiseen sidottua pääomittamista. Vaikka lisärahoitusta tarvitaankin, pääomittamisen vastikkeellisuuden
on myös arveltu vahvistavan yliopistoissa tehtävän tutkimuksen poliittista ohjausta. Mikä on mielipiteesi hallituksen
esityksestä?
Pääomittaminen on erittäin tervetullut asia ja
myös perusrahoitus on poliittisessa ohjauksessa – veronmaksajien rahat ovat aina kaikkein
”kalleinta rahaa”. On kohtuullista, että valtiovalta edellyttää pääomittamisen yhteydessä
rakenteellista kehittämistä. Tässä täytyy kuitenkin olla erittäin hyvin perustellut kriteerit
ja niistä on voitava keskustella avoimesti tiedeyhteisön kanssa ja sen sisällä.
Entä uhkaako nykyhetken ehdoilla tapahtuva profiloitumispakko perustutkimusta?
Profiloituminen ei sinänsä uhkaa perustutkimusta. Onnistuessaan se voi vahvistaa sitä.
Suurin uhka perustutkimukselle on rahoituksen väheneminen.
Haastattelu: Antti Sadinmaa
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Johtaminen yliopistoissa

Johtajuus ja johtaminen
vaativat osaamista
– Johtajuus ja johtaminen ovat eri asioita, tutkija Turo Virtanen painottaa. Tämä kannattaa pitää mielessä,
kun miettii, miten yliopistojen johtamista voisi parantaa.
Yliopistojen johtamista tulee kehittää, todetaan yliopistolakiuudistuksesta annetussa
arviossa. Varsinainen raportti valmistuu vuoden lopulla.
Dosentti Turo Virtanen kysyy alkuun,
tarkoitetaanko arviossa leadership’iä vai
management’iä.
– Jos näitä ei eroteta, ei tiedetä, missä johtamisen ongelmat ovat. Liideri saa ihmiset
seuraamaan itseään vapaaehtoisesti ja luottamaan itseensä. Management liittyy johtamisjärjestelmiin.
Virtanen on tutkinut johtamista, kouluttanut kehitysmaissa yliopistojohtajia ja ollut it-

se johtotehtävissä, mm. laitosjohtajana, Helsingin yliopistossa.
– Hyväksytty mielipidejohtajakaan ei aina
saa asioita sujumaan. Silloin puhutaan johtamisvajeesta eli management-vajeesta. Yleensä kyse on molemmista.
Ihannetila olisi Virtasen mukaan, että hallinnollisen statuksen saanut johtaja olisi myös
liideri.
– Jos pitää johtaa asiakirjojen ja virallisen
statuksen perusteella se on hankalampaa kuin
liiderinä. Meillä on erilaisia rehtoreita, joitakin
katsotaan ylöspäin.

Hyvä liideri tasoittaa
Hyvä liideri on herkkä henkilöstöön liittyville
asioille ja osaa tasoittaa erimielisyyksiä.
– Häiriötilanteet voivat johtua asioista tai
henkilöistä, mutta ne pitää osata tasoittaa,
Virtanen sanoo.
Johtajavaltaisuus korostuu yliopistojen leikkauksissa ja yleensäkin muutosjohtamisessa.
Virtanen huomauttaa, että leikkauksia ei voi
tehdä demokraattisesti.
– Leikkaukset pitää tehdä yliopiston parasta
ajatellen eli mitä osaamista tarvitaan ja kuinka tärkeä henkilö on organisaation menesty-

Johtaminen ei ole ollut suunnitelmallista
Pääluottamusmies Elisa Hyytiäinen ei
anna korkeaa arvosanaa Helsingin yliopiston johtamiselle. Tämä näkyi selvimmin ytneuvottelujen aikana.
– Me olisimme vieneet vähennykset lievemmin eteenpäin, koska sopeutusaikaa
muutokselle on vuoteen 2020. Yliopiston
johto halusi tehdä vähennykset etupainotteisesti.
Hätiköinnin tulos on nyt nähty. Kaikkiaan
372 irtisanotusta noin 40–50 on kutsuttu takaisin töihin, osa määräaikaisesti.
Lähtijöitä on riittänyt yt-neuvottelujen jälkeenkin. Viime vuoden syksystä työntekijöitä
on lähes 800 vähemmän, kun irtisanomiset,
määräaikaisuuksien päättymiset, eläköitymiset ja muualle siirtymiset otetaan lukuun.
– Mielestäni tämä kertoo, että johtaminen
ei ole kovin suunnitelmallista. Johtamisessa
ei ole onnistuttu.
Yt-neuvottelujen seurauksiin eli henkilös-

12

U N I V E R S I TA S 3 / 2 0 1 6

tön ahdistukseen ja selviytyjän syndroomaan
ei ollut varauduttu tarpeeksi. Hyytiäisen mukaan työntekijöille ei annettu aikaa käsitellä
pitkäaikaisten työsuhteiden hajoamisesta ja
työtovereista luopumisesta aiheutunutta surua. Henkilöstön pahoinvointi näkyy.
– Ilmapiiri on muuttunut huonoon suuntaan. Yliopistolaiset ovat hyvin motivoituneita ja sitoutuneita, mutta nyt he eivät jaksa innostua ja osallistua, Hyytiäinen kuvailee.
Esimiestasolla on hänestä sekä hyviä että
vähemmän hyviä johtajia.
– Hyvät johtajat ovat saatavilla, käyvät kuulostelemassa henkilöstön tuntoja ja kertovat
missä mennään. He saavat porukan puhaltamaan yhteen hiileen.

Kollegiota pitäisi kuulla
Helsingin yliopistokollegio antoi kesäkuussa
ponnen, jossa peräänkuulutetaan hyvää johtajuutta ja koko yliopistoyhteisön kuulemis-

ta. Ponnen mukaan ”monesta tilanteesta yliopistoyhteisö olisi selvinnyt yhdessä toimien
vähemmillä vaurioilla”.
Kollegioon kuuluu 20 professoria, 15 jäsentä opetus-, tutkimus- ja muusta henkilökunnasta sekä 15 opiskelijaa.
Hyytiäinen kertoo, että isoja leikkauksia
osattiin odottaa valtion 2015 budjettiluonnoksen pohjalta. Silti yliopiston johto ei mitenkään esitellyt valmistelujaan tulevista vähennyksistä ja muutosohjelmasta kollegiolle. Tälle annettiin vain tieto yt-neuvotteluista.
– Kollegiossa olisi varmasti tullut esille erilaisia säästökeinoja, jos sille olisi vain annettu mahdollisuus.
Samalla kiireellä yliopiston johto vei läpi
hallintopalvelujen kokoamisen yhteen yksikköön.
Hyytiäinen toivoo, että tapahtuneesta opitaan jotain. Yliopiston hallitus on päättänyt
teettää ulkopuolisen kansainvälisen arvioin-

Johtaminen yliopistoissa
Kuva: Birgitta Suorsa/UP

Helsingin yliopiston tutkija Turo Virtasen mielestä hyvä johtajuus edellyttää herkkyyttä henkilöstöön liittyville asioille ja kykyä tasoittaa
erimielisyyksiä.

nin vuoden 2015–2016 tapahtumista. Tarkoitus on kuulla koko yliopistoyhteisöä.

Kriittisyyttä siedetään huonosti

Pääluottamusmies Elisa Hyytiäisen mielestä Helsingin yliopiston johtaminen erityisesti yt-neuvotteluiden aikana on ollut
epäonnistunutta.

– Työhyvinvointitutkimuksen mukaan erityisen kriittisiä ollaan yliopiston ylimpään johtoon. Yliopiston hallituskin on jäänyt hyvin
näkymättömäksi, Hyytiäinen kertoo.
Henkilöstö haluaisi, että vaikeita päätöksiä
perusteltaisiin ja niistä keskusteltaisiin. Tiedon
hakeminen intrasta ei riitä.
Hyytiäinen huomauttaa, että yliopiston
yksi arvoista on kriittisyys, mutta sitä ei haluta henkilöstöltä.
– Usein törmää syytökseen, että tämä on
muutosvastarintaa. Vaikka vastarinta juuri
haastaa pohtimaan tilannetta uudelleen ja
perustelemaan päätöksiä.

Yliopistolaki ei ole ongelman ydin
Yliopistolaki ei Hyytiäisen mukaan ole ydin-

ongelma, vaikka siinäkin olisi korjattavaa. Tärkeintä on, miten yliopiston johto käyttää valtaansa.
– Meillä voisi lain puitteissa olla edustuksellisia työryhmiä, mukaan ottamista, kuuntelua ja halua neuvotella. Valmistelussa olevien
asioiden väliaikaraportteihin halutaan nopeasti kommentit, mutta niillä ei näytä olevan
minkäänlaista vaikutusta.
Moniäänisyys on Hyytiäisen mukaan pudonnut pois ylipistoyhteisöstä.
– Aika usein päätökset on jo tehty, eikä
niihin vaikuttamiseen ole mitään kanavaa.
Oikea johtajuus on sitä, että yhteisöä kuullaan aidosti.
Hyytiäisen mukaan vuoropuhelua auttaisi, jos muuallekin yliopistoon saataisiin erillislaitosten mukaiset yhteistoimintaryhmät.
– Niissä voidaan tuoda asioita esille yhteiseen pohdintaan. Toivon, että ne leviäisivät
kaikkiin yksiköihin.
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Johtosääntö kuntoon

miselle. Valintoihin ei saa vaikuttaa, tuleeko
joku jonkun kanssa toimeen tai onko hänellä pieniä lapsia.
– Käytännössä irtisanomiset hoidetaan aina ylhäältä alas. Yt-menettelyssä voidaan hakea keinot hoitaa irtisanomiset hyvin.

Asiantuntijuutta tarvitaan
Koska yliopistojen rehtoreiden odotetaan toimivan nykyisin kuten yritysten toimitusjohtajien, moni ajattelee, että yliopistoja voisi johtaa
ammattijohtaja. Virtanen on eri mieltä.
– Tiedeyhteisön johtajan on osattava ja
tunnettava tieteen tekeminen ja rahoituksen hakeminen. Ammattijohtajilta puuttuu
yleensä tämä tieteellinen pätevyys, heillä ei
ole leadership’iä.
Akateemiset johtajat kehittyvät Virtasen
mukaan työssään.
– Johtajuutta oppii samoin kuin autolla ajoa.
Onnistuu miettimättäkin.
Virtasen mukaan ei ole vain yhdenlaista hyvää johtamista.
– Johtaja on aina suhteessa ihmisiin, joita hän johtaa. Yhteisöjä johdetaan eri tavalla sen mukaan, onko kyseessä motivoitunut

asiantuntijaorganisaatio vai yhteisö, jolta on
motiivi hukassa.
Motivoituneelle asiantuntijaorganisaatiolle tavoitteiden asettaminen riittää. Henkilöstö löytää parhaat ratkaisut itse.
– On paljon osaamattomuutta siinä, mitkä
prosessit vaativat kuinkakin tiukkaa ohjeistusta. Läsnäolon pitää kuitenkin olla selvää, jotta
tukea kaipaavat saavat tarvitsemaansa apua.
Usein ongelmia aiheuttaa tiedonkulku. Virtasen mukaan avaintiedon pitäisi kulkea johtamisprosessin mukana, ja taustatietojen pitäisi löytyä intrasta.

Arvion mukaan yliopistojen johtamisjärjestelmistä on tullut johtajakeskeisempiä ja yliopistokollegion rooli on monissa yliopistoissa epäselvä ja jäsentymätön. Yliopistoyhteisö kokee
itsensä syrjäytetyksi päätöksenteosta.
– Kun johtaja saa valita läheisimmät alaisensa, hän voi johtaa kunnolla. Monissa yliopistoissa rehtori nimittää tiedekuntien dekaanit,
Virtanen sanoo.
Hän huomauttaa, että yliopistoyhteisön
asema riippuu siitä, millaiseksi yliopiston johtosääntö laaditaan.
– Johtosäännön pykälistä voi äänestyttää
yliopiston hallitusta. Yliopistolaki antaa vain tietyn määrän ohjeita, kuinka yliopiston hallitus ja
tiedekuntaneuvostot pitää järjestää. On ihan
yliopiston oma asia, halutaanko muita elimiä.
Virtanen ei kiistä osallistumisen vähentyneen yliopistolain myötä. Hän muistuttaa, että aiempaa mallia moitittiin kolmikantajahnauksesta. Asiat eivät edenneet.
– Jossakin määrin on menty toiseen äärilaitaan.

Raha ohjaa toimintaa
– Ongelma on, että meillä on hyvin vähän
ammattijohtajia, korkeintaan erillisyksiköissä,
Itä-Suomen yliopiston pääluottamusmies Juha Riepponen sanoo.
– Vanha vitsi on, että laitoksen johtajaksi
valitaan se, joka on eniten sitä vastaan. Tällä
tavalla kun johtajia valitaan, muutokseen ei
ole kovia odotuksia.
Moni ei halua luopua tutkimus- ja opetusajasta. Niinpä johtotehtäviin päätyy Riepposen mukaan myös henkilöitä, jotka eivät yritysmaailmassa olisi missään johtotehtävissä.
Riepponen painottaa, että laitosten väliset erot ovat suuret. On hyviä johtajia ja sitten on niitä toisia.
– Johtamisen suuret ongelmat ovat siinä,
kuinka johtaminen saadaan suhteellisen homogeeniseksi, että ainakin suurissa linjoissa
mentäisiin yhteen suuntaan.
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Yliopiston rehtorilla on Riepposen mukaan
paljon hyviä ajatuksia.
– Hän on puhunut johtamisen kehittämisestä. Sen pitäisi jalkautua läpi linjan yksittäiseen työntekijään asti.

Tiedonsaannissa pulmia
Viime joulukuussa alkaneet, kaikkiaan kolmen kuukauden yt-neuvottelut eivät vielä
vakuuttaneet Riepposta suunnan muuttumisesta. Tiedottamisessa on paljon kehitettävää.
– Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet
ovat kehnot. Aika tahtoo loppua, kun sitä tietoa saa lypsää. Pöydän eri puolilla ollaan eri
mieltä siitä, mikä on tarpeellista tietoa ja mikä ei, Riepponen sanoo.
– Neuvottelun tarkoitushan on antaa vaihtoehtoja. Se on älyttömän vaikeaa, jos ei tiedä kaikkia taustoja ja vaikutuksia.

Yliopiston kollegio on Riepposen mukaan
ottanut aktiivisen roolin. Se haastaa yliopiston hallitusta kertomaan valmistelussa olevista asioista.
Riepponen kaipaa kollegiolle lisää valtaa.
– Valta on nyt hieman puolittaista. Kollegio voi nimittää yliopiston ulkopuoliset hallituksen jäsenet, mutta ei voi vapauttaa näitä tehtävästä.

Muutosjohtamisesta kuutonen
Muutosjohtamisen kouluarvosanaksi Riepponen antaisi yliopiston johdolle kuutosen.
Yli 55-vuotiaita ja liki eläkeikää olevia on irtisanottu vauhdilla.
Kun Riepponen peräsi hallituksen edelliseltä puheenjohtajalta yhteiskuntavastuuta,
vastauksesi tuli, että yliopisto ei ole mikään
hyväntekeväisyyslaitos.

Johtaminen yliopistoissa
Kuva: Shutterstock

– Kyllähän minä ymmärrän, että Joensuun
ja Kuopion yliopistojen yhdistyessä jäi päällekkäisyyksiä. Ne olisi voitu hoitaa inhimillisemmin ja suunnitelmallisemmin.
Yksi mahdollisuus olisi ollut kouluttaa henkilöstöä eläköitymisten myötä vapautuviin
tehtäviin.
– Siihen on herätty ihan vastikään. Opetushenkilöstö joutuu hankaliin tilanteisiin,
kun tutkimuksen tukipalveluhenkilöstö on
jäänyt eläkkeelle. Matkalaskun tekeminen
järjestelmiin tulee aika kalliiksi professorin
palkalla.

Rahasta riittää riitaa

Pääluottamusmies Juha Riepponen antaisi
Itä-Suomen yliopistolle muutosjohtamisesta
kouluarvosanan kuusi.

Tiedekuntien toimintaa ohjaa Riepposen mukaan raha. Toiminnan suunnittelu on jäänyt
toiseksi, sillä jokainen laitos hoitaa taloutta
omalla tavallaan.

– Meillä on tiedekunnissa laitoksia ja osastoja, jotka tekevät ylijäämää säästämällä palkkakuluista tai jostain muusta. Sen rahan voisi
käyttää uusiin avauksiin, jotka tulevaisuudessa tuottaisivat yhteistä hyvää.
Riepposen mielestä tasetta turvotetaan
jopa aiheetta.
– Talouden suunnittelu on ollut kaikkiaan
luokatonta. Yliopisto on tehnyt miltei joka
vuosi alijäämäisen budjetin, joilla perustellaan henkilöstövähennyksiä. Aina on ollut
iso yllätys, että tulos onkin voitollinen. Siltä
näyttää nytkin yhdeksän kuukauden tuloksen perusteella.
Tekstit: UP/Birgitta Suorsa
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Korkeakoulujohtamisen

uusi aikakausi
Kun nykyinen yliopistolaki vuonna 2010
astui voimaan, sen tavoitteena oli antaa yliopistoille taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäinen asema, jotta yliopisto voisi joustavasti
rakentaa osaamisverkostoa ympärilleen, solmia sopimuksia ja vahvistaa taloudellisia toimintaedellytyksiään. Lakimuutos oli vain hallinnollinen puite sille, mikä oli kaiken ytimessä:
mittava johtamismaiseman muutos. Siirryttiin
vanhasta hallintomaailman johtamisesta strategisen johtamisen maailmaan. Korkeakoulusektori oli avautumassa yhä enemmän kansainväliselle kilpailulle toiminnan koko laajuudessa ja joutuu yhä enenevässä määrin kohtaamaan globaalin toimintaympäristön kaikessa monimutkaisuudessaan, epävarmuudessaan, moniselitteisyydessään ja ennustamattomuudessaan.

Strategisen johtamisen tarve
nousee itsenäisestä asemasta
Johtaminen on aina tilannesidonnaista. Kun
konteksti muuttuu, muuttuvat myös johtamisen tiedolliset ja taidolliset osaamisvaatimukset. Johtamismaiseman muutos on tuonut yliopistoihin yleisjohdollisen osaamisen tarpeen
aiempaa paljon laajempana: nyt täytyy osata
hyödyntää johdon laskentatointa päätöksenteon tukena, nähdä henkilöstöjohtamisen rooli korkeatasoisen osaamisen varmistamisessa,
valjastaa strategia ja viestintä brändin rakentamiseen ja aikaansaada valmius tarvittaessa nopeaankin toimintaan rinnan pitkäjänteisen osaamisen kasvattamisen kanssa. Nämä
ovat liiketaloudellisen johtamisen tiedollisia
osaamisalueita, joiden soveltaminen yliopistoissa on tullut tarpeelliseksi kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että vaikka yliopiston ei
ole tarkoitus tavoitella toiminnallaan voittoa,
taloudellisesti itsenäisenä toimijana sen täytyy kuitenkin pystyä analysoimaan ja ennakoimaan talouttaan toimintansa tavoitteiden
mahdollistajana. Toiminnan kannattavuus ja
tehokkuus ovat perusasioita, joiden on oltava kunnossa, jotta taloudellisesti itsenäinen
organisaatio säilyttää elinkelpoisuutensa. Näkökulma on kääntynyt 180 astetta verrattuna
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entiseen: jos ennen kirjattiin menot ja valvottiin, ettei myönnetty määräraha ylity, nyt päätetään, mihin panostetaan tänään ja kuinka
paljon, jotta tulevaisuudessa menestytään ja
saadaan tuloja.
Toinen peruste aiempaa laajemmalle johtamisosaamiselle nousee siitä, että menestys
edellyttää kilpailussa pärjäämistä: miten erottautua positiivisella tavalla kilpailijoista niin,
että opiskelijat haluavat tulla juuri meidän yliopistoomme opiskelemaan, asiantuntijat meille töihin ja yhteistyökumppanit meidät verkostoonsa. Erottautumisen kysymykseen strategiateoriat tarjoavat erilaisia lähestymistapoja.

Profiloitumisella
erottaudutaan kilpailussa
Yliopistojen profiloitumisella haetaan juuri
kilpailussa erottautumista. Pyritään tunnistamaan tutkimusaloja, joilla on jo saavutettu kansainvälistä menestystä. Pitkäjänteisen
tutkimustyön kautta kertyneen osaamisen lisäksi niihin saattaa liittyä jo tehtyjä investointeja tutkimusinfrastruktuuriin tai luottamukseen perustuvia, pitkäaikaisia kumppanuuksia ja verkostoja. Tämä kullekin yliopistolle
ominaisten vahvuuksien tunnistaminen on
ensimmäinen askel kohti kansainvälisestikin
kiinnostavaa erottautumista. Seuraava askel
on miettiä, miten toimintaa voidaan kehittää
niin, että tuo tunnistettu, arvokas osaaminen
on joustavasti hyödynnettävissä, tai miten siihen voidaan ketterästi kytkeä uusia näkökulmia verkostojen kautta.
Toistaiseksi ministeriö on rahoitusohjauksellaan eli yliopiston tuloksellisuuteen (opintopisteet, tutkinnot, julkaisut, ulkopuolinen tutkimusrahoitus, jne.) perustuvalla rahoitusmallillaan painottanut toiminnan tehokkuuden parantamista. Sen sijaan rahoitusmallin profiloitumista ohjaava vaikutus on ollut heikko. Vaikka profiloituminen on ollut esillä ministeriön
asiakirjoissa ja puheissa jo kymmenen vuotta,
eteneminen työnjakokysymyksissä on joitain
poikkeuksia lukuun ottamatta ollut yliopistojen itsensäkin mielestä vaatimatonta. Korkeakoulujen johdon näkökulmasta rahoitusmalli

ei kannusta profiloitumiseen vaan pikemmin
vaikeuttaa sitä. Rahoitusmalli kun palkitsee
suoritetuista opintopisteistä ja tutkinnoista, joiden määrä putoaa, jos karsii koulutustarjontaa.
Ministeriössä taas nähdään, että rahoitusmallin niin kutsuttu strateginen rahoitus paikkaa tällaista pudotusta. Ajatus on, että strategisen rahoituksen myöntämisen perusteena
olisi nimenomaan korkeakoulun oma strategia ja sen mukaisesti saavutetut tavoitteet.
Strategisen rahoituksen osuutta kokonaisuudessa onkin lisätty korkeakoulujen omien valintojen tukemiseksi.

Strateginen johtaminen
hakee vielä muotoaan
Strategisen johtamisen ytimessä ovat ihmiset
- heidän osaamisensa, heidän innostuksensa
ja motivaationsa venyttää oman osaamisensa rajoja, valmiutensa jakaa ajatuksiaan, näköalansa ympärillä olevaan maailmaan ja kosketuspintansa opiskelijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Kun olen haastatellut yliopistojen
rehtoreita kysymyksellä mitä on strateginen
johtaminen yliopistoissa, kuulen vilpitöntä halua ja pyrkimystä käydä strategista keskustelua
yliopistoyhteisön kanssa, ihmisiä laajasti osallistaen. Kuitenkin henkilöstön kokemus tuntuu olevan toinen. Esimerkiksi tuoreen, Owal
Groupin valmistaman yliopistolakiuudistuksen
vaikutusten arvioinnin (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:30) keskeinen tulos
on, että yliopistoyhteisö kokee etääntyneensä päätöksenteosta. Miksi johdon aikomus ja
henkilöstön kokemus eivät kohtaa?
On muistettava, että strategisen johtamisen ajattelutavat ja käytännöt ovat yliopistoissa vasta muotoutumassa. Yksi selitys voisi olla, että johtamisen huomio on näin kehityksen
alkuvaiheessa kiinnittynyt itsenäisyyden edellyttämien järjestelmien rakentamiseen. Taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäinen yliopisto
tarvitsee erilaiset talousjohtamisen tai henkilöstöjohtamisen prosessit ja järjestelmät kuin
ennen. Kilpailussa erottautuminen edellyttää
kirkasta strategiaa, jonka synnyttäminen koko
yhteisön yhteisen työn tuloksena vaatii oman
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Kuva: Heidi Söderholm

KTT Sinimaaria Ranki on perehtynyt korkeakoulusektorin johtamismaiseman muutokseen
johtajan, tutkijan sekä johtamisen ja esimiestyön valmentajan
rooleissa toimien.

prosessinsa ja uudenlaiset työkalut. Saavutettujen tulosten perusteella voidaan rakentaa kansainvälisestikin kiinnostavaa brändiä,
joka on sekin oma osaamisalueensa omine
työkaluineen. Kun tämä kaikki on vielä uutta
ja opeteltavaa, jotain rakennetaan ehkä ihan
tyhjästäkin, on selvää, että toiminnan puitteiden kokoaminen ja järjestykseen saattaminen vievät johtamisen huomiota.
Toinen merkittävä tekijä, joka on vienyt
ehkä kohtuuttomastikin johtamisen huomiota, on poukkoilevaksi koettu korkeakoulupolitiikka. Vaikka yliopistot ovat itsenäisiä,
riippuvuus valtion rahoituksesta kytkee ne
erottamattomasti ministeriön ohjaukseen.
Myös tämä nivelkohta – ministeriön strategisen ohjauksen ja itsenäisen yliopiston suhde – vasta hakee muotoaan uudessa strategisen johtamisen maisemassa. Tällä hetkellä
yliopistoilla, ministeriöllä ja kolmantena ulottuvuutena vielä poliittisella päätöksentekijällä tuntuu olevan hyvinkin erilaisia ajatuksia
ja odotuksia sen suhteen, mitkä asiat kuuluvat itsenäisen yliopiston päätäntävaltaan ja
mitkä ovat rahoittajan eli valtiota edustavan
ministeriön päätettäviä.
Kun valtion rahoitusmahdollisuudet ovat
kansantalouden kolmen perättäisen taantumavuoden jälkeen heikentyneet, on ankaran
kilpailullinen rahoitusmalli ei-toivottuna tulemana kaventanut kilpailunäkymän kotimaapainotteiseksi: kun johdolta kysyy, mistä yliopistot kilpailevat ja kenen kanssa, päällimmäiseksi nousee keskinäinen kilpailu valtion
rahoituksesta. Tämä kertoo paljon johtamisen arjesta heikon talouskasvun oloissa. Pitkällä tähtäimellä kisa käydään kuitenkin kansainvälisellä areenalla.

Tässä kisassa pärjääminen edellyttää korkeaa tasoa paitsi tutkimukselta ja koulutukselta myös yliopiston johtamiskyvykkyydeltä
– ulottuen poliittisesta päätöksentekijästä
ministeriön kautta yksittäiseen korkeakouluun ja siellä edelleen hallituksesta johdon
ja keskijohdon kautta yksittäiseen yhteisön
jäseneen. Yhä nopeammin muuttuvassa ja
monimutkaistuvassa toimintaympäristössä
arvoonsa nousevat kaikilla johtamisen tasoilla sellaiset ominaisuudet kuin oppimiskyky, empatiakyky, itsetuntemus, herkkyys
kulttuurieroille, kyky sopeuttaa käyttäytymistään eri tilanteissa, systeemiajattelu ja kyky
pärjätä muutoksessa.
Johtamisosaamisen kasvavat vaatimukset
on onneksi tunnistettu sekä yliopistoissa että
ministeriössä. Tullaan seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa johtamisen huomiota on syytä siirtää rakenteista ja järjestelmistä siihen,
mikä on onnistumisen lähde: luottamuksen
ilmapiirissä avointa keskustelua käyvä, yhteiseen oppimiseen kunnianhimoisesti suhtautuva, hyvähenkinen toisiaan kannustavien
ihmisten yhteisö. Viime kädessä johtamismaiseman muutos on koko yliopistoyhteisön yhteinen asia.
Sinimaaria Ranki

Hyvällä johtamisella
menestykseen
Korkeakoulutus kasvaa voimakkaasti maailmalla: vuonna 2020 maailman suurin korkeakoulusektori on Kiinassa, 37,4 miljoonaa
opiskelijaa, ja toiseksi suurin Intiassa, 27,8
miljoonaa opiskelijaa. Myös kansainvälisen
liikkuvuuden virrat kasvavat hurjaa vauhtia.
U N I V E R S I TA S 3 / 2 0 1 6
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Työsuhteen olennaisen ehdon muuttaminen
Yrityselämän muutokset aiheuttavat tarpeita muuttaa työsuhteen keskeisiäkin ehtoja. Millaisin edellytyksin se on
hyväksyttävää? Millaista menettelyä tällöin on käytettävä?
Työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen rinnastetaan vaikutuksiltaan työsopimuksen irtisanomiseen ja
uuden työsopimuksen tarjoamiseen, vaikka
työnantajan todellinen tarkoitus ei olisi irtisanoa työntekijää tai vähentää työvoimaa. Niinpä
oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu,
että työnantaja voi irtisanomisen sijasta yksipuolisin toimenpitein irtisanomisperusteella
ja irtisanomisaikaa noudattaen muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja kuten työtehtäviä,
palkkaa ja työntekopaikkaa.
Irtisanomisperuste voi olla tällöin henkilöön
liittyvä syy, kuten työkyvyn olennainen alentuminen muutoin kuin tilapäisesti, tai tuotannollis-taloudelliset syyt. Käytännössä muutos
voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Työsopimus voidaan irtisanoa ja tarjota samalla uutta työsopimusta muuttunein ehdoin. Työnantaja voi myös ilmoitusmenettelyä käyttäen
yksipuolisesti muuttaa työsopimuksen ehtoa
irtisanomisperusteeseen vedoten ja irtisanomisaikaa noudattaen. Molemmissa tapauksissa
muutos astuu voimaan vasta irtisanomisajan
kuluttua, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi
muusta ajankohdasta.

Millainen ilmoitus muutoksesta
riittää?
Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan
2016:80 selventänyt menettelyn vaatimuksia tilanteissa, joissa vanhaa työsopimusta ei
irtisanota ja työntekijä ei hyväksy muutosta.
Työsopimuksen ehtoja muutettaessa työntekijän on tärkeä tietää, että toimenpiteen
taustalla on työnantajan näkemyksen mukaan irtisanomiseen oikeuttava syy ja että työsopimus entisin ehdoin päättyy. Työntekijän
on myös tärkeä tietää, että jollei hän hyväksy
työnantajan ilmoittamia uusia ehtoja, työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua työnantajan ilmoituksen perusteella. Niinpä ellei vanhaa
työsopimusta irtisanota, työsopimuksen olennaisen ehdon muuttamiseen tähtäävän ilmoituksen tulee kuitenkin sisältää selvät tiedot irtisanomisperusteesta, muutettavasta ehdosta
ja sen voimaantuloajankohdasta samoin kuin
siitä, milloin työsuhde päättyy, ellei työntekijä hyväksy tarjousta.
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Yleinen ilmoitus ja työntekijän tietoisuuskaan tehtävien tai toimipaikan muutoksesta
ei riitä, vaikka asiasta olisi käyty yhteistoimintaneuvottelut. Korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa ei ollut riittävää, että yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen henkilöstötilaisuudessa ja myös kirjallisella ilmoituksella
työntekijälle oli ilmoitettu yrityksen toimipaikan siirrosta toiselle paikkakunnalle ja toiminnan loppumisesta entisellä paikkakunnalla
määräpäivänä.
Korkein oikeus katsoi, ettei tuollaisten ilmoitusten perusteella irtisanomisaika ollut alkanut
kulua, jotta muutos työntekijän työsopimukseen olisi astunut voimaan ja jotta työsuhde
olisi päättynyt työntekijän kieltäytyessä muutoksesta. Edellä kerrotuin tavoin ilmoituksesta tulee käydä selvästi ilmi irtisanomisperuste
ja se, että työsopimuksen muutosta tarjotaan
irtisanomisen sijasta.

Mitä jos työntekijä kieltäytyy
muutoksesta?
Jos työntekijä kieltäytyy oikein toteutetusta
muutoksesta, johon työnantajalla on myös laillinen irtisanomisperuste, työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus saada irtisanomisajan palkka, mikä määräytyy työnantajan noudatettavan irtisanomisajan perusteella. Työntekijän ei toisin sanoen katsota itse irtisanoutuneen, vaikka hän ei suostu jatkamaan uusin
ehdoin. Työnantajan katsotaan irtisanoneen
hänen vanhan työsopimuksensa.

Milloin ja minkälainen
yhteistoimintamenettely?
Kun yrityksessä on työntekijöitä säännöllisesti
vähintään 20, yrityksessä on käytävä yhteistoimintaneuvotteluja yritystoiminnan muutoksista johtuvista olennaisista vaikutuksista henkilöstöön, kuten työtehtäviin tai toimipaikkaan.
Neuvotteluja ei tarvitse käydä, jos työsuhteen
ehtojen muutoksesta voidaan sopia. Neuvottelut voidaan myös lopettaa milloin hyvänsä,
kun asioista sovitaan.
Milloin yritystoiminnan muutoksen arvioidaan johtavan työntekijän irtisanomiseen,
lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, neu-

vottelut on käytävä niin sanotun pidemmän
kaavan mukaan eli noudattaen yhteistoimintalain 8 luvun säännöksiä. Samaa menettelyä
yt-neuvotteluissa on noudatettava, milloin
yritystoiminnan muutoksen arvioidaan aiheuttavan muutoksen työntekijän työsopimuksen olennaiseen ehtoon.
Kuten edellä on todettu, työsopimuksen
olennaisen ehdon muutos rinnastuu voimassa
olevan sopimuksen irtisanomiseen. Näin myös
EU-tuomioistuin on tulkinnut: ” …joukkovähentämisdirektiiviä 98/59 on tulkittava siten,
että kun työnantaja yksipuolisesti ja työntekijän vahingoksi tekee merkittävän muutoksen
tämän työsopimuksen olennaisiin osiin syistä,
jotka eivät liity kyseiseen työntekijään, tämä
menettely kuuluu kyseisen direktiivin… ”irtisanomisen” käsitteen alaan.”
Vaikka työnantajan tarkoituksena ei olisi irtisanoa ketään vaan ainoastaan muuttaa työsopimuksen olennaista ehtoa, neuvottelut on
käytävä samaa menettelyä noudattaen kuin
vähennettäessä työvoimaa. Vasta kun neuvottelut on käyty, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin muutoksen toteuttamiseksi irtisanomisaikaa ja jompaakumpaa edellä kerrottua
menettelyä noudattaen, ellei asiaa ole matkan varrella sovittu.
Mitä edellä on sanottu työsopimuksen olennaisesta ehdosta, koskee myös ehtoja, jotka
ovat vakiintuneen käytännön kautta muodostuneet työnantajaa
sitoviksi ja olennaisiksi työsuhteen ehdoiksi. Vakiintumisen arviointiin voivat vaikuttaa muutkin tekijät
kuin käytännön
ajallinen kesto.
Kari Kannala
Senior Counsel
Eversheds
Asianajotoimisto Oy
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Ylityö liukuvassa työajassa
kuva: Shutterstock

Työaikalain 17 §:n 2. momentin mukaan
ylityötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Ylityön tekeminen
edellyttää myös aina työntekijän suostumusta. Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa mukaan ylityötä on vuorokaudessa 7 tunnin 39 minuutin ja viikossa 38 tunnin ja 15 minuutin lisäksi tehty työ (1.1.2017 alkaen vuorokaudessa 7 tuntia 45 minuuttia ja viikossa
38 tuntia 45 minuuttia). Jaksotyössä ylityötä
on säännöllisten työaikojen lisäksi esimiehen
aloitteesta tehty työ.
Yliopistoissa valtaosa muusta henkilöstöstä on liukuvan työajan piirissä, joka vaikeuttaa yli- ja lisätyön laskentaa, koska työpäivän
normaalipituus ei ole selvillä. Liukuvassa työajassa työntekijä voi itse päättää työnsä aloittamis- ja lopettamisajankohdasta tietyissä rajoissa ja siten työpäivän pituus voi vaihdella.
Työaikalaista ei valitettavasti löydy selkeää vas-

tausta miten ylityöt on liukuvassa työajassa
laskettava. Selkein laskentatapa on, että ylityöksi lasketaan työ, joka ylittää
vuorokautisen työajan. Yliopistojen tapauksessa päivittäinen ylityöraja on 7 tuntia 39 minuuttia (1.1.2017 lähtien 7 tuntia
45 minuuttia).
Esimerkki: Työnantaja
edellyttää, että joku tietty työ on tehtävä valmiiksi
seuraavaksi työpäiväksi ja
päivittäinen työaika 7 tuntia 15 minuuttia (1.1.2017 alkaen 7 tuntia 21 minuuttia) on
jo täynnä. Työnantaja ei voi edellyttää työntekijää pidentämään työn
päättymisaikaa, vaan päivittäisen työajan yli
tehtävä työ on korvattava työehtosopimuksen mukaisesti lisätyönä 7 tuntiin 39 minuut-

tiin (1.1.2017 alkaen 7 tuntia 45 minuuttia)
saakka, jonka jälkeen se korvataan ylityönä.
Katja Heikkilä
Pardian neuvottelupäällikkö

Yliopistolaki uusiksi?
Into Kustannuksen lokakuussa julkaisema
Uusi yliopistolaki 2020 vaatii vuoden 2010 yliopistolain viitoittaman Suomen yliopistopoliittisen linjan muutosta ja sisältää myös konkreettisen ehdotuksen uudeksi yliopistolaiksi. Teoksen on kirjoittanut joukko Helsingin yliopiston
professoreja, joiden viime keväällä julkaisema
yliopistolain muuttamista vaatinut Yliopistokäänne-vetoomus keräsi noin 4000 yliopistolaisen allekirjoituksen.
Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen, mikä sai teidät
yhdessä muun Yliopistokäänne-ryhmän
kanssa kirjoittamaan yliopistolain uusiksi?
Yliopistoja johdetaan tällä hetkellä ideologisesti hyvin yksiviivaisella tavalla: luodaan suurempia yksiköitä, keskitetään valtaa. Tämän
kääntöpuolena on demokratian ja henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen. Koko Yliopistokäänne-projektimme taustalla oli
halu tehdä jotain konkreettista tämän muuttamiseksi eikä vain esittää pelkkää kritiikkiä.
Mitkä ovat esittämänne uuden yliopistolain keskeisimmät parannusehdotukset
suhteessa nykyiseen lakiin?
Tärkeintä on demokratian palauttaminen purkamalla vallan tuhoisa keskitys ja antamalla yh-

Kuva: Into Kustannus

teisölle oikeus valita omat johtajansa. Tällöin
yliopistokollegiosta tehtäisiin elin, jolle hallitus
ja rehtori ovat aidosti vastuunalaisia – nythän
vastuunalaisuus on lähinnä teoreettista. Hallituksen jäsenet pitäisi voida vaihtaa, mikäli luottamus heihin on mennyt ja sitä paitsi tiedeyhteisö toimii muutenkin parhaiten vallan kasvaessa alhaalta. Meillä Helsingin yliopistossa laitoksia ei enää ole, mutta johtosäännön muuttamisen kautta esimerkiksi dekaanien valinta
voitaisiin palauttaa tiedekuntaneuvostoille.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni GrahnLaasonen on korostanut, että yliopistojen johtamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää yliopistojen sisällä käytävää avointa keskustelua eikä yliopistolain muuttamista. Mikä on oma näkemyksenne asiasta?
Hänen näkemyksensä on täysin ideologinen
ja virheellinen. Totta kai me tarvitsemme keskustelua, hyviä johtajia ja johtajuuskoulutusta
yliopiston sisällä, mutta keskeisimmät periaatemuutokset tulisi kuitenkin tehdä lain tasolla.

tällä hallituskaudella, johtosääntöä voidaan
aina muuttaa.
Teksti: Antti Sadinmaa

Miten yliopistojen demokratisointia voidaan edistää, jos yliopistolakia ei avata?
On syytä muistaa, että yliopistot ovat autonomisia. Vaikka yliopistolakia ei avattaisikaan
U N I V E R S I TA S 3 / 2 0 1 6
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Kilpailukykysopimukset liiton
jäsenistön toimialoilla
Liiton jäseniä koskevat valtion ja yksityisten sopimusalojen sopimukset. Tässä artikkelissa selostetaan yliopistosektorin, valtion, Paltan sektorilla olevien yritysten ja Sivistystyönantajan kanssa sovittua Unigrafia-sopimusta sekä muiden
yritysten neuvottelutilannetta.

Yliopistot
Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osalta päästiin kilpailukykysopimuksen mukaiseen
ratkaisuun 3.6.2016. Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin lisäyksestä vuosityöaikaan.
Yliopistojen muun henkilöstön osalta tämä
tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa pidennetään 6 minuuttia ja viikoittaista 30 minuuttia ottaen huomioon eri työaikamuodot.
Vastaavalla tavalla korotetaan ylityörajoja ja
muutetaan muista vastaavia määräyksiä työajan lisäystä. Tuntipalkanjakajaa ei muuteta.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosityöaika
nousee 1624 tuntiin.
Muutokset työaikoihin tulevat voimaan
1.1.2017. Uusi työehtosopimus on voimassa
1.2.2017–31.1.2018.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta työajanlisäys on vietävä työsuunnitelmiin, jotka
olivat neuvottelujen aikaan jo valmiita lukuvuoden 2016–17 osalta. Vuosityöajan lisäys 24
tuntia voidaan siten sijoittaa vasta lukuvuoden
2017–18 työsuunnitelmaan.

Selviytymislauseke ja
paikallinen sopiminen
Sopimuksessa muutettiin niin sanottua selviytymislauseketta. Selviytymislausekkeessa on
kyse siitä, että paikallisesti sopimalla on mahdollista poiketa palkkaa ja muita taloudellisia
etuuksia koskevista vähimmäismääräyksistä.
Tällaisen paikallisen sopimuksen edellytyksenä on taloudellinen kriisitilanne, joka johtaisi
työvoiman käytön vähentämiseen. Sopimuksen voimassaollessa työnantaja ei voi irtisanoa
(tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla) eikä lomauttaa henkilöstöä.
Sopimuksen on koskettava koko työehto-
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sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä ja se
voidaan tehdä vuoden määräajaksi. Jos yhdessä todetaan, ettei enää ole kriisitilannetta,
sopimus voidaan päättää kesken määräajan.
Taloudelliset etuudet palautuvat ennalleen
seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Ei niin paljon pahaa
ettei jotakin hyvääkin
Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa on
sovittu, että pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luovutustilanteissa sellaisenaan, jos luovutettu liike tai
sen luovutettu osa säilyttää itsenäisyyteensä.
Nyt tämä suoja laajennettiin koskemaan myös
luottamusmiestä. Samoin ehdokassuojan laajennettiin koskemaan myös luottamusmiesehdokasta. Lisäksi jälkisuoja nostettiin aiemman
6 kuukauden sijaan 8 kuukauteen. Sovittiin
myös luottamushenkilöiden tiedonsaannista selviytymislausekkeen mukaisten neuvottelujen aikana.

Valtio
Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksessa pidennettiin säännöllistä työaikaa:
• Virastotyössä 6 minuuttia / päivä
(7 h 21 min ja 36 h 45 min)
• Viikkotyössä 30 minuuttia / viikkoa
(6 h 45 min – 8 h ja 38 h 45 min)
• Jaksotyössä 1 h 30 min / jakso
(116 h 15 min / 3 vko)
Ylityökynnys nousee vastaavasti ja on ensi
vuonna virastotyössä 7 h 45 min / pv ja 38
h 45 min / vko. Tuntipalkanjakajaan ei tehty muutoksia.
Jaksotyössä säännöllinen työaika on työjaksossa enintään 125 tuntia, kun se aiemmin

oli 123 tuntia. Työajan muutokset tulevat voimaan 1.2.2017 täyden kalenteriviikon ja työjakson alusta.

Lomarahan leikkaaminen
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin lomarahan määräaikaisesta alentamisesta
30 %:lla nykyisestä tasosta. Tämä koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja. Lomarahat ovat näiden vuosien osalta 2,8 / 3,5 /
4,2 %. Lomarahojen leikkaaminen on voimassa 1.2.2017 - 31.12.2019.

Selviytymislauseke
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin
myös ns. selviytymislausekkeesta. Tämän sopimuksen osan määräykset tulevat ajankohtaisiksi, jos virasto kohtaa taloudellisia vaikeuksia,
jotka johtaisivat työvoiman käytön vähentämiseen. Sovittiin, että virastotason osapuolet voivat käynnistää tarkastelun. Aloitteen voi tehdä
virasto-sopijapuoli eli työnantajan edustaja. Virastosopijaosapuolet voivat pyytää keskustason osapuolten tukea käsittelyssä. Jos taloudellinen tilanne koskee koko valtionhallintoa,
voidaan asiaa käsitellä keskustasolla.
Selviytymislausekkeen käyttö edellyttää, että tarkastellaan, voidaanko taloudellisista vaikeuksista selvitä muiden turvaavien toimien
lisäksi palvelussuhteen ehtojen väliaikaisella
sopeuttamisella
Viraston on ennen neuvottelujen aloittamista informoitava keskustason osapuolia.
Jos neuvottelut johtavat sopimukseen, se tehdään tarkentavana virka- ja työehtosopimuksena enintään vuodeksi kerrallaan. Sopimuskauden aikana ei henkilöstöä saa irtisanoa tai
lomauttaa. Jos sopimusta rikotaan, työsuh-
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teen ehdot palautuvat takautuvasti täysimääräisinä voimaan. Luottamusmiesten ajankäytöstä ja tietojen saannista on sovittava ennen
neuvottelujen aloittamista. Jokaisella sopijaosapuolella on oikeus nimetä yksi luottamusmies viraston johtoryhmään siksi ajaksi, kun
käsitellään taloudellisia vaikeuksia ja sopeuttamistoimia.

Yritykset
YHL:n jäseniä koskevia Paltan kanssa neuvoteltuja työehtosopimuksia on Certiassa, TAYPalveluissa ja Aalto Executive Educationissa.
Paltan yleisen työehtosopimuksen osalta sovittiin, että työajan lisäyksestä sovitaan yrityskohtaisesti. Jos yrityksessä ei päästä neuvottelutulokseen, päättää työnantaja vuosittaisen
työajan pidennyksen työtuntien sijoittamisesta. Työnantaja ilmoittaa pidennettyä työaikaa sisältävät yksittäiset työvuorot viimeistään 2 viikkoa aiemmin työntekijälle. Jaksotyössä ilmoitusaika on 7 päivää ennen jakson
alkua. Työaikaa ei voida sijoittaa kuin työntekijän suostumuksella arkipyhille ja työaikalain
viikoittaisen vapaan ajalle. Työajan pidennys
tulee voimaan 1.1.2017.

Selviytymislauseke
Sovittiin, että yrityskohtaisen sopimuksen sopijapuolet voivat arvioida uudelleen tehdyn
työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat
tarpeen työnantajan toimintaedellytysten ja
työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella. Sopimus muutoksista työsuhteen ehtoihin
on määräaikainen ja voimassa enintään yhden
vuoden (max, vuosi). Neuvottelijoilla on oikeus
käyttää apuna asiantuntijoita.

sia työehtoja koskevia muutoksia. Osapuolet
sopivat, että 24 tunnin työajanpidennys toteutetaan yhtiössä vuosittaista työaikaa pidentäen
6 minuuttia / työpäivä. Selviytymislausekkeen
osalta sovittiin, että mikäli työnantaja joutuu
sopimuskauden aikana poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin, voivat yrityskohtaisen
sopimuksen sopijaosapuolet arvioida uudelleen tehdyn työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista,
jotka ovat tarpeen työnantajan toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella. Sopimus on määräaikainen ja
tehdään enintään vuodeksi. Sopimus voidaan
tarvittaessa uusia. Tarvittaessa osapuolet voivat käyttää apunaan asiantuntijoita.

Unigrafia
Unigrafian kiky-sopimuksessa, joka on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018 sovittiin työajanpidennyksestä ja joistakin muista työaikakirjauksista. Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa ja
36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Certia
Certiassa sovittiin, että uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Työehtosopimukseen ei
tehdä palkkoja tai muita kustannusvaikuttei-

AaltoEE, HYY-yhtiöt ja TAY-palvelut

mislausekkeesta. Jatkossa yritykseen valittaneen luottamusmiesvaltuutettu, koska luottamusmiesten toimintaedellytykset päättyvät,
kun työehtosopimuskausi päättyy.
HYY-yhtiöiden neuvottelut ovat vielä kesken tätä kirjoitettaessa. Myöskin TAY-palveluiden osalta ollaan vielä tekemässä pöytäkirjaa
neuvottelutuloksesta.

Lopuksi
Kevään neuvottelukausi oli erittäin poikkeuksellinen ja ikävä. Yleensä työehtosopimusneuvotteluissa pyritään parantamaan työsuhteen
ehtoja, mutta nyt jouduimme neuvottelemaan
heikennyksistä. Neuvottelut olivat melko haastavat, sillä työantaja tavoitteena oli pidentää
työaikaa kokonaisina päivinä, esimerkiksi leikkaamalla vuosilomapäiviä. Meidän tavoitteenamme oli pidentää työaikaa päivittäistä aikaa
lisäämällä ja siihen pääsimme, joten pidämme
lopputulosta tyydyttävänä jäsenistön kannalta.
Teksti:
Satu Henttonen		
YHL:n puheenjohtaja 		
Katja Heikkilä
Pardian neuvottelupäällikkö

Palta on irtisanonut AaltoEE:n työehtosopimuksen päättymään 31.1.2017. Yrityksessä ei
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Me yliopistoissa

Pommin jälkeen
Itä-Suomen yliopistossa amanuenssina työskentelevän Christina Pielin työlistassa on viime keväältä saakka rästiin
jääneitä töitä. Hänen mielestään irtisanomiset ovat luoneet yliopistoon lannistuneen ilmapiirin.
Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella sijaitsevan Snellmanian ala-aula kuhisee
opiskelijoita kirpeänä lokakuisena aamuna.
Jossain vaiheessa opintojaan he kaikki todennäköisesti ovat tavalla tai toisella tekemisissä
yliopiston perinteisen sekatyöläisen eli amanuenssin kanssa.
– Amanuenssin nimikehän ei kerro oikein
mitään edes yliopistojen sisällä, koska me
teemme niin monenlaisia töitä. Yliopistojen
ulkopuolellahan se ei kerro sitäkään vähää, sanoo Christina Piel.
Piel työskentelee amanuenssina Itä-Suomen
yliopiston kauppatieteiden laitoksella, jossa
hänen vastuullaan ovat opintoasiat, opinto-
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ohjaus, kansainväliset opiskelijat ja muut opintohallinnon tehtävät. Töitä myös riittää. Vaikka
työviikko on jo etenemässä kohti päätöstään,
Pielin työmäärä vaikuttaa perin lohduttomalta.
– Minulla on nyt yhden työryhmän muistio
ja seuraavan kokouksen asialista hoidettavana.
Lisäksi on sovittuja opiskelijaohjauksia, ja SoleMOVE-järjestelmässä odottaa tulevien vaihto-opiskelijoiden hakemukset. Sitten minulla
on järkyttävän pitkä lista töitä, jotka ovat jääneet viime keväältä rästiin. Niitä sitten siirrän
kalenterissani viikolta toiselle, Piel huokaisee.
Hetkinen, jääneet rästiin siis jo viime keväältä, vaikka elämme jo lokakuuta?
– Tänä syksynä on ollut tosi paljon korjatta-

via ja selvitettäviä asioita, muutoksia lukujärjestyksiin, aikatauluihin, muutoksia sinne, tänne ja tuonne. Kaikki siksi, että viime keväällä
oli pakko tehdä asioita niin kiireellä.
Lienee siis tarpeen palata ajassa hieman
taaksepäin.

Odottavan aika
Itä-Suomen yliopisto perustettiin tammikuussa 2010, kun Kuopion ja Joensuun yliopistot
yhdistyivät. Yliopistossa on sen perustamisen
jälkeen käyty tuotannollis-taloudellisista syistä johtuvia yhteistoimintamenettelyitä vuosi
toisensa perään aina viime kevääseen saakka.

Me yliopistoissa

Kauppatieteiden laitos onnistui välttymään
toimenpiteiltä aina viimeisimmälle kierrokselle saakka, mikä käytiin viime keväänä. Tieto ytneuvotteluiden aloittamisesta annettiin hieman ennen joulua. Samalla ilmoitettiin myös
yliopiston hallintoa koskevasta uudistuksesta,
jossa hallinto keskitettäisiin uusiin yksiköihin.
– Ajattelin asian kuultuani, että toki nämä
työt nyt jonkun täytyy tehdä, mutta jos koko
homma pannaan uusiksi, niin enhän se välttämättä ole juuri minä. Koko kevät menikin sitten löysässä hirressä.
Odottavan aikaa sanotaan pitkäksi. Pahimmillaan se voi olla myös täynnä pelonsekaista
epävarmuutta – ainakin heille, jotka odottavat tietoa oman työpaikkansa tulevaisuudesta.
– Tietojen saamista venytettiin ja venytettiin.
Työntekijöistä tuntui, että jotain salataan: miksi mitään ei kerrota meille?

Yt-neuvottelut päättyivät maaliskuussa 2016
päätökseen noin 120 henkilön vähentämisestä
niin irtisanomisten kuin muiden keinojen kautta. Yksi irtisanotuista oli Pielin lähimpänä työkaverina 14 vuotta toiminut sihteeri.
– Sen jälkeen jo entuudestaan monipuolinen
työnkuvani muuttui jo niin monipuoliseksi, että työt ruuhkautuivat. Tuota keväistä ruuhkaa
puretaan vieläkin.
Pielin mielestä koko yt-prosessi ja hallintouudistus toteutettiin hätiköiden Itä-Suomen
yliopistossa.
– Itse olisin miettinyt ensin, mitkä ovat yliopistohallinnon tehtävät, mitkä ovat mahdollisimman hyvät työkalut niiden tekemiseen ja
löytyykö niihin osaavia tekijöitä vai tarvitaanko lisäkoulutusta. Tämän jälkeen olisi voitu katsoa mahdollisia irtisanomisia. Nyt asia vaikutti
menneen toisin: Ensin pistettiin ihmiset pihalle, sitten ruvettiin miettimään miten hallintohimmeli rakennetaan uusiksi.
Hän ei myöskään ole tyytyväinen tapaan,
jolla irtisanomiset toteutettiin. Erityisesti avoimuuden puuttuminen saa kritiikkiä.
– Tiedot yt-toimenpiteiden kohteena olevista tulivat tipotellen kolmen, jopa neljän, viikon sisällä. Se oli ihan hirveän epäinhimillistä
kohtelua. Ihmiset ottivat asuntoja pois myynnistä sekä peruivat loma- ja muita tulevaisuudensuunnitelmiaan. Toki se oli vaikea asia esimiehillekin, etenkin jos tällaisesta ei ollut aiempaa kokemusta.
Pielin työpaikalla toimenpiteet saatiin loppuun heinäkuussa. Muualla yliopistossa ne
ovat käynnissä edelleen.

Menetetty luottamus
Pommin jälkeen jäljelle jää savuava kraatteri, painostava hiljaisuus – ja epävarmuus tulevasta. Vaikka irtisanomiset noudattaisivatkin
yhteistoimintalain kirjainta, ne saattavat silti
rikkoa kokonaan toisenlaisen sopimuksen sanattomia kirjauksia. Tämä sopimus on solmittu työntekijän mielessä.
Psykologisella sopimuksella tarkoitetaan
työntekijöiden työnantajaa kohtaan asettamia odotuksia, jotka saattavat liittyä esimerkiksi arvostukseen, omaan työhön vaikuttamiseen sekä työsuhteen luotettavuuteen. Kerran
rikottua sopimusta on vaikea enää korjata. Yksilöiden kokema vääryys ja epävarmuus heijastuvatkin lopulta koko työyhteisön toimintaan.

– Epävarmuus näkyy lannistuneisuutena. Ei
jakseta enää kiinnostua tai innostua siten kuin
aiemmin, Piel sanoo.
Lannistuneisuuden ohella Piel on huolissaan myös yhteisöä jäytävästä epävarmuuden tunteesta. Pelko omasta tulevaisuudesta
voi estää tuomasta asioita julki silloinkin, kun
siihen olisi aihetta.
– Mielipiteitä on paljon ja niitä kuulee käytävillä, kahvihuoneissa, milloin missäkin. Mutta
sitten kun on tilaisuus missä niitä voisi esittää,
niin ihmiset kertovat, etteivät he voi niitä ääneen sanoa tai seuraavissa yt:issä tulee lähtö.
Vaikka epävarmuus tulevasta syö työmotivaatiota, itse työn sisällössä voi olla myös tekijöitä, jotka auttavat jaksamaan. Pielin kohdalla
motivaatio syntyy opiskelijoiden auttamisesta.
– Opiskelijoilta saatu kiitos auttaa jaksamaan
ja yleensäkin sen muistaminen, että opiskelijoita vartenhan täällä ollaan. On mukava tunne, kun opiskelijat valmistuvat, tai kun joku vähän ”hukassa” ollut saadaan oikeille raiteille.

Järjestäytymiselle
on tarvetta
Piel on kuulunut koko työuransa ajan ammattiliittoon. Hänelle liittyminen liittoon oli
itsestään selvää, mutta aktiiviksi ryhtyminen
ei niinkään.
– Hyvin pitkään maksoin vain jäsenmaksua
ja toivoin, ettei vain joutuisi hommiin jos sattuu menemään johonkin kokoukseen, hän
naurahtaa.
Viimeiset viisi vuotta Piel on kuitenkin toiminut Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistyksessä varaluottamusmiehenä. Mikä
sai hänet ryhtymään lopulta aktiiviksi?
– Ehkä sitä aiemmin ajatteli asioita jotenkin
eri tavalla, mutta tuolloin ei myöskään ollut –
ainakaan näin rivityöntekijän näkökulmasta –
juuri tarvetta omien oikeuksien puolustamiselle. Nyt tarve on ihan toisenlainen.
Teksti ja kuva: Antti Sadinmaa
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Hoitamisen hinta?

Myötätuntouupumus koe-eläintyössä
Eläinlääkäri Iiris Kasasen mukaan etiikan roolia koe-eläintyössä tulisi vahvistaa. Se auttaisi
myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyssä.
Eläinten käyttöä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin valvovan hankelupalautakunnan
mukaan Suomessa tehtiin viime vuonna eläimille yhteensä 98 700 toimenpidettä tutkimus-, opetus- tai testaamistarkoituksessa, joista hieman yli 57 000 liittyi perustutkimukseen.
Kokeita tehtiin muun muassa syöpätautien, ihmisen hermoston ja mielenterveyshäiriöiden
sekä erilaisten eläinten sairauksien tutkimisessa. Toimenpiteistä noin 13 prosenttia luokiteltiin vakaviksi ja ne tehtiin ainoastaan hiirille
ja rotille. Hieman yli puolet olivat joko lieviä
(49,3 %) tai vakavuusluokaltaan ”ei-toipumisiksi” määriteltyjä toimenpiteitä (5 %). Jälkimmäisessä tapauksessa toimenpide tehdään nukutuksen aikana, jonka jälkeen eläin lopetetaan.
Eläinkokeita tehdään yliopistoissa sekä yksityisissä yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Suurin
osa eläinkokeisiin tarvittavista luvista myönnetään Suomessa yliopistoille.
Tutkimustarkoituksiin tehtävät eläinkokeet
ovat yksi niistä monista keinoista, joilla ihminen käyttää eläimiä oman hyvinvointinsa parantamiseen. Kokeita pidetään välttämätöminä esimerkiksi kehitettäessä uusia lääkkeitä ja
rokotteiden testaamisessa. Toisaalta ne aiheuttavat kärsimystä eikä kokeista saatava tietokaan ole vastustajien mukaan aina luotettavaa.

Koe-eläintyö herättää tunteita
Eläinten kohteluun liittyvät pohdinnat voivat
nousta esiin asioidessa esimerkiksi ruokakaupassa tai kosmetiikkaliikkeissä, mutta jotkut
kohtaavat ne osana omaa työtään. Koe-eläinten kanssa työskentelee päivittäin joukko ihmisiä, joiden tehtävänä on huolehtia eläimistä ja avustaa kokeita tekeviä tutkijoita. Työtehtäviin voi kuulua myös eläinten lopettaminen.
Yksityisessä tutkimuslaitoksessa työskentelevä eläinlääkäri Iiris Kasanen on erikoistunut
tutkimuksissa käytettävien eläinten hyvinvointiin sekä koe-eläintyöhön liittyviin eettisiin kysymyksiin. Hänen mukaansa lähtökohtana on
eläimen ja ihmisen välille muodostuva suhde.
– Koe-eläinten parissa työskentely herättää
tunteita. Eläimen tunteet heijastuvat hoitajiin
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riippumatta siitä mitä työstä, sen oikeutuksesta
tai laadusta ajatellaan. Viime kädessä on ihmisen vastuulla tietoisesti päättää, minkälaisen
suhteen hän muodostaa eläimiin.
Eläin ja ihminen voivat kokea toisensa hyvin
eri tavoin. Joillekin hoitaja voi näyttäytyä saalistajana, toisille lajikumppanina.
– Läheinen suhde eläimeen vähentää sekä
eläimen että hoitajan stressiä, mutta voi myös
altistaa myötätuntouupumukselle. Usein hyvän hoidon hinta onkin hoitajan suru, Kasanen sanoo.

Koulutus ehkäisee uupumista
Myötätunto on kärsimyksen kohteena olevaa
kohtaan tunnettua myötäelämistä, johon liittyy voimakas halu lievittää tuskaa. Tunne voi
olla myös merkittävä stressin ja ahdistuksen aiheuttaja tilanteissa, joissa pyrkimys auttaa koetaan tuloksettomaksi. Pahimmillaan seurauksena voi jopa olla traumanjälkeiseen stressiin
verrattavissa oleva uupumustila.
Työyhteisössä koettu myötätuntouupumus
heijastuu niin ammatilliseen itsetuntoon kuin
työmoraaliin, mikä pahimmillaan johtaa kyynisyyteen ja aiheuttaa tyypillisiä työuupumuksen
oireita. Kuormittumista voi aiheuttaa tilanteet,
joissa työ ei anna mahdollisuutta toimia oikeaksi koetulla tavalla.
Myötätuntouupumuksesta puhutaan usein
toisiin ihmisiin kohdistuvan auttamistyön yhteydessä. Eläimiä työkseen hoitavien myötätuntouupumus on Suomessa aiheena suhteellisen tuntematon – koe-eläinhoitajista puhumattakaan.
– Aiheesta on vaikea keskustella koe-eläinpiireissä. Kyse on ehkä siitä, että keskustelua
etiikasta ja tunteista käydään tavallaan hyvin
erilaisella kielellä kuin mitä laitoksissa yleensä
puhutaan, Kasanen toteaa.
Yhdysvaltalaisen ALN-lehden viime vuonna tekemässä selvityksessä kartoitettiin myötätuntouupumusta koe-eläintyössä. Kyselyyn
vastasi noin 600 henkilöä, joista jopa 85 prosenttia kärsi työhön liittyvästä stressistä ja reilu
kolmasosa harkitsi alan vaihtamista.

Vaikka Suomessa asiaa ei ole juuri tutkittu,
joitain suuntaviivoja voidaan hahmottaa Kasasen toteuttaman kyselytutkimuksen pohjalta,
joka kohdistettiin kolmen suomalaisen tutkimuslaitoksen tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Tulokset eivät olleet ihan niin dramaattisia kuin Yhdysvalloissa, mutta samankaltaisuutta on havaittavissa.
– Myötätuntouupumus vaikuttaa olevan
yleisempää työuran alussa, jolloin koe-eläinhoitajat saattavat joutua todella rankkoihin
tilanteisiin, mitkä voivat herättää kysymyksiä.
Myöhemmin pohdinnat ovat ehkä jo ratkenneet, ja osa on myös saattanut hakeutua muulle alalle, Kasanen sanoo.
Myös ammattiryhmällä on vaikutusta. Eläintenhoitajat kärsivät Kasasen kyselyn perusteella myötätuntouupumuksesta tutkijoita herkemmin. Osaltaan tähän vaikuttaa koe-eläinhoitajien koulutus.
– Eläintenhoitajan ammattitutkinnossa ei
juuri käsitellä koe-eläimiä ja koe-eläinhoitajan erikoisammattitutkinnon voi suorittaa vain
työn ohessa. Selkeämpi alan koulutus tukisi
ammatti-identiteettiä ja auttaisi luomaan ammatillisia verkostoja. Tällöin koe-eläinhoitajuus
ei olisi niin sidottu työnantajaan, vaan se olisi
erillinen ammatti-identiteetti, kuten esimerkiksi eläinlääkäri.

Tarve avoimuuteen
Jos oma työ ei tunnu mielekkäältä, se voi uuvuttaa henkisesti. Mielekkyyden kokeminen
edellyttää puolestaan tietoa. Esimerkiksi eläinkokeita suorittavat ja suunnittelevat tutkijat
ovat lähtökohtaisesti hoitajia paremmin perillä siitä, mitä kokeilla haetaan ja miten tutkimus edistyy. Tämä käy ilmi myös kyselyn vastauksissa:
– Välillä on vaikea muistaa miksi tätä tehdään, koska potilaat ja sairauksien hoito ei näy
meille työssämme eikä kokeiden tuloksista
usein kuule, siteeraa Kasanen erästä vastaajaa.
Työnantajan ja tutkijoiden tulisikin viestiä
tutkimuksen taustoista avoimemmin myös
muulle henkilöstölle.

Työelämää

– Usein tekniseltä henkilökunnalta puuttuu
ymmärrys siitä, miksi kokeita tehdään ja onko
niistä oikeasti mitään hyötyä. Sen lisääminen
lisäisi työn mielekkyyttä ja helpottaisi eettisten kysymysten pohtimista. Työnantaja voisi
esimerkiksi järjestää säännöllisesti koulutusta,
jossa käsiteltäisiin tutkimuksen tavoitteita, tutkimusmenetelmiä sekä keinoja eläinten kärsimysten minimointiin.
Mielekkyyden kokeminen edellyttää tunnetta siitä, että oman työn tahtiin, sisältöön
sekä työskentelytapaan voi vaikuttaa. Eläintenhoitajien keskuudessa turhautumista herättää usein se, että eläimistä ei voida huolehtia tarpeeksi hyvin. Ristiriita hoivan ja eläinkokeiden asettamien vaatimusten välillä välittyy myös kyselyn nimettömissä palautteissa:
– Kuinka paljon kärsimystä eläimille voidaan
tuottaa hyvien tulosten toivossa?
– Miksi tutkimus voidaan tehdä miettimät-

tä toimintaa loppuun, jolloin seurauksena on
eläinten turha kärsiminen?
Kasasen mielestä koe-eläintyön aiheuttamasta eettisestä kuormituksesta pitäisi pystyä
puhumaan avoimesti omassa työyhteisössä.
– Myötätuntostressistä puhuminen normalisoi sen kokemista. Silloin ei tarvitse enää tuntea itseään huonoksi eläintenhoitajaksi, tutkijaksi tai eläinlääkäriksi eikä luulla olevansa väärällä alalla. Usein jo tieto siitä mitä muut ovat
jo miettineet asiasta helpottaa.

Kuinka paljon on tarpeeksi?
Eläinkokeille on jo kehitetty vaihtoehtoja aina
soluviljelyistä tietokonemallinnuksiin, mutta
toistaiseksi ne eivät ole yleistyneet. Kasasen
mukaan joillain alueilla eläinkokeille ei löydy
korvaavia vaihtoehtoja.
– Monet rokotteet pitää testata eräkohtai-

sesti tehon ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi diagnostiikassa ja hoidoissa tarvitaan
edelleen vasta-aineita, joista kaikkia ei vielä
voida tuottaa ilman eläimiä, Kasanen sanoo.
Eläinkokeiden vähentämistä hankaloittaa
Kasasen mukaan myös pyrkimys ihmisten kärsimysten entistä tehokkaampaan ja laajempaan lievittäminen. Hänen mielestään biotieteissä tarvittaisiinkin laajaa ja kriittistä keskustelua siitä, mikä riittää.
– Nykyinen tutkimusasenne näyttää olevan
tutkia ihmisen tauteja ja kehittää hoitokeinoja,
kunnes saavutetaan kuolemattomuus. Voisiko
meille ihmiskuntana riittää joku terveydenhuollon taso jo ennen tätä? Voidaanko kuvitella tilanne, jossa todettaisiin: Tämän verran
sairauksista johtuvaa kärsimystä olemme valmiita hyväksymään?
Teksti: Antti Sadinmaa

Iiris Kasanen puhui myötätuntouupumuksesta eläintenhoitajille Kuopiossa
lokakuussa pidetyillä laboratorio- ja
teknisen henkilöstön LATE-päivillä.

U N I V E R S I TA S 3 / 2 0 1 6

25

Työelämää

Pelastajien opinahjo
Savupatsaan sisältä nousevat liekit nuolevat lentokoneen siipien pintaa. Turbiinipalo
on ehtinyt jatkua vain lyhyen hetken, kun paikalle jo kaartaa paloauto. Auton katolla oleva
tykki sylkäisee vesiryöpyn kohti lieskoja. Pian
autosta nousee hieman Tähtien sodan iskusotilasta muistuttava hahmo, joka etenee hitaasti palavaa turbiinimoottoria päin suojautuen
paloletkustaan tulevan vesikilven taakse. Vaaratilanne on ohi – kunnes seuraavan on vuoro
testata taitojaan. Meneillään on Pelastusopiston järjestämä täydennyskoulutus lentokenttähenkilöstölle.
Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto
kouluttaa pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilökuntaa ja on vastuussa myös
poikkeusoloihin ja kansainväliseen siviilikriisihallintatehtäviin liittyvästä koulutuksesta. Pelastusopistolla on käytössään myös eurooppalaisesti ainutlaatuinen harjoituskenttä. Kentällä harjoitellaan
lentokonepalojen sammuttamisen ohella
pelastamista mitä erilaisimmin tavoin kolareista huoneistopaloihin.
Kuten monet muut valtion virastot, myös
opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva Pelastusopisto on muutosten
kourissa. Viime aikoina pinnalla on ollut
päällystökoulutuksen järjestäminen, jonka
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on määrä siirtyä ensi vuonna osaksi sisäministeriön hallinnonalaa. Käytännössä tämä tarkoittaa koulutusvastuun siirtoa
Tampereella toimivalle Poliisiammattikorkeakoululle.

Päällystökoulutuksen tulevaisuus
Pelastusopisto on puolustanut päällystökoulutuksen säilyttämistä Kuopiossa aktiivisesti,
jonka ansiosta esimerkiksi eduskunnan hallintovaliokunta on jo kirjannut asian omaan
mietintöönsä. Nyt näyttääkin siltä, että koulutus säilyy jatkossakin Kuopiossa, vaikka vastuu
vaihtuukin. Rehtori Mervi Parviainen on tyytyväinen ratkaisuun.
– Päällystökoulutuksen järjestäminen Pelastusopistolla Kuopiossa on meille erittäin tärkeä
asia. Opetushenkilöstömme opettaa kaikissa
tutkinnoissa ja Pelastusopiston tilat harjoitusalueineen on suunniteltu ja toteutettu nimenomaan pelastusalan koulutuksen tarpeisiin. Pitäisin outona ja kansantaloudellisestikin tarkasteltuna epätarkoituksenmukaisena, ettei näitä resursseja hyödynnettäisi täysimääräisesti.
Vastuualueen siirtyminen koulutuksen säilyessä voi äkkiseltään vaikuttaa sisältävän lukuisia
byrokraattisia sudenkuoppia, mutta Parviainen
suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. Ongel-

mat voidaan välttää selkeällä osaamiseen perustuvalla työnjaolla.
– Pelastusopistolla on alan substanssiosaaminen ja kiinteät työelämäyhteydet, joten meidän
tehtävänämme tulee olla opetussuunnitelman
laatiminen. Toki yhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa tehdään, mutta kummankin
toimialaa ja osaamista kunnioittaen.
Hynttyiden lyöminen yhteen johtaa usein erilaisten toimintatapojen kohtaamiseen eikä yhteisen mallin löytäminen ei tapahdu aina ilman
kitkaa. Parviainen peräänkuuluttaa avoimuutta
yhteistyön luomisessa.
– Prosesseja pitää tarkastella avoimesti eikä
Poliisiammattikorkeakoulun malli voi automaattisesti olla se valittava tapa toimia. Jos olen oikein tulkinnut esimerkiksi toimintakertomuksia,
Pelastusopistolla tuotetaan palveluja selkeästi
pienemmällä henkilöstömäärällä. Yksi iso haaste onkin luoda mittarit, jotka tuottavat vertailukelpoisia lukuja, jotta voidaan arvioida toiminnan kustannuksia ja tehokkuutta.

Hallituksen säästöt näkyvät myös
pelastustoimessa
Sisäministeriölle aiemmin tänä vuonna antamassaan lausunnossa YHL esitti huolensa siitä, että uudistuksella haettaisiin viime kädes-
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sä henkilöstösäästöjä. Ainakaan lyhyellä tähtäimellä niiltä kuitenkin vältytään.
– Mikäli opetus säilyy Kuopiossa, ei uudistus
aiheuta henkilöstöleikkauksia. Sen sijaan kehysleikkaukset ilman muuta aiheuttavat paineita
myös henkilöstön määrään, vaikka Pelastusopiston tavoite onkin hakea säästöjä muusta
kuin henkilöstöstä. Valittu tie ei kuitenkaan ole
loputon – jos leikkaukset ovat suuria, seurauksena on myös henkilöstövaikutuksia.
Julkista sektoria kohtaan kohdistamat leikkaukset ovat iskeneet jo nyt myös pelastushenkilöstön koulutukseen.
– Hallituksen säästötoimet näkyvät jo nyt
esimerkiksi pelastajien koulutuksessa, josta on
jouduttu vähentämään 12 käytännön harjoittelupäivää. Tämä on paljon, kun ottaa huomioon, että koulutus on pituudeltaan puolitoista vuotta.

Sujuvaa yhteistyötä
Kari Kovakoski seuraa lentokonepalon sammuttamista kentän laidalla. Hänen vastuullaan
on huolehtia erilaisissa harjoituksissa käytettävien hengityssuojainten kunnosta. Pelastusopistolla tehdään vuosittain yli 10 000 savusukellusta, joten suojaimet joutuvat kovalle koetukselle.
– Mun hommana on pitää tää porukka hengissä täällä, Kovakoski sanoo.
Kovakoski kertoo Pelastusopiston opiskelijoiden olevan sinnikkäitä ja hyvin motivoituneita. Koska koulutus on fyysisesti hyvin vaativaa, keskeytymiset johtuvat usein lähinnä terveydellisistä syistä.
Kovakoski toimii työnsä ohella myös Pelastusopiston YHL:läisenä luottamusmiehenä. Pelastusopiston henkilökunta PeOHiin kuuluu opettajina sekä tekniikan, hallinnon ja tukipalveluiden yksiköissä työskenteleviä henkilöitä. Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyö on
rehtori Parviaisen mukaan sujunut mallikkaasti.
– Olen ainakin itse kokenut sen, että meillä
on yhteinen maali, johon palloa yritetään saada. Totta kai asioista ollaan oltu eri mieltäkin,
mutta aina on löydetty ratkaisu, jonka kanssa
on voitu elää puolin ja toisin, Parviainen sanoo,
Myös Kovakoski vakuuttaa samaa.
– Ei tässä hirveästi ole tarvinnut vääntää mistään.
Teksti ja kuva: Antti Sadinmaa

Kotona toimistolla
Aamulla työpaikalle päästyäni kiskaisen villasukat jalkaan
ja tallustelen jämäkän pehmoista kokolattiamattoa pitkin vielä
hämärästi valaistuun keittiöön kiehauttamaan teevedet. Päivän
Hesari saapuu vasta lounaaksi, joten vaihdan pari sanaa sohvalla konettaan naputtavan työkaverin kanssa. Sitten seisahdun
työpisteelleni ja luen päivän ensimmäiset sähköpostit. Teemuki höyryää vieressäni.
Muistan kirjoittaneeni Universitakseen aiemmin etätyöskentelyn iloista. Taidan olla kotihiiri, joka viihtyy nykyisen toimistomme
kodinomaisessa ympäristössä mainiosti. Varsinkin näin pimeän ja
kylmän keskellä on mukavaa, ettei työpaikalla ole liian kolkkoa.
Työpaikkamme muuttaa kahden vuoden kuluttua uusiin tiloihin ja suurin huoleni tuntuu olevan, kuinka kauas sosiaalitiloista
tuleva toimistomme mahdollisesti sijoittuu. Tosin sosiaalitila sanana on yhtä kaukana nykyisen toimistomme taukotilasta kuin
sulkakynä langattomasta näppäimistöstä. Toimistoomme saumattomasti yhdistyvässä taukotilassa tunnen olevani kuin kotopuitteita suuremmassa olohuoneessa, johon yhdistetyn baarikeittiön jääkaapille on mukavan lyhyt matka.
En siis liity siihen joukkoon, joka näkee monitoimitoimistot
työelämän kurjistajina. Olen toki onnekas – olen saanut toimistostamme ankkuripaikan, eli minua odottavat joka aamu oma
pöytä ja omat tavarat. Lisäksi yliopistomme toimii useammalla
kampuksella, joten työkaverini ovat usein toisaalla kokouksissa
ja toimistolla vallitsee rauha. Toki välillä satumme kaikki työpisteillemme samaan aikaan, mutta silloinkin väen vilinä tuntuu
kotoisalta – kuin suurperheen aamuruuhka.
Oppimista meilläkin vielä on. Aluksi toimiston keittiössä oli
kiellettyä lämmittää ruokaa mikrosta leviävien hajujen pelossa.
Tämä sääntö kuitenkin viskattiin anarkistisesti romukoppaan ilman sen suurempaa ongelmaa. Toimiston toiseen puhelinkoppiin puolestaan pesiytyy
herkästi eräs tietty työtoverimme hoitamaan keskittymistä vaativia hommiaan – vaikka erillisiä
rauhoitettuja työtilojakin olisi. Yhteisölliset tilat
kaipaisivatkin säännöllistä yhteisten pelisääntöjen läpikäyntiä ja säätämistä. Jotain tilasuunnittelun onnistumisesta kuitenkin kertoo se, että päätimme viettää toimistolla
tänä vuonna myös pikkujoulumme – ja odotan niitä innolla!
Tiina Kotti
Aalto-yliopisto
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Puheenvuoro

Dialogilla muutamme asenteita –
monologilla saatamme joutua
barrikadeille
Vuorovaikutus on parhaimmillaan aitoa dialogia ihmisten kesken. Dialogi-sana tulee kreikan sanoista dia (suom. läpi, kautta) ja logos (suom. sana,
puhe). Puheen kautta siis yritämme löytää yhteisiä
merkityksiä ja ymmärrystä.
Oleellinen osa dialogia on aito kuunteleminen.
Keskustelu ei ole kuuntelevaa, jos molemmat osapuolet käyvät vain kahdenvälistä yksinpuhelua tai
keskustelijat käyttävät toisilleen vierasta ammattikieltä. Pelkkä kuulluksi tuleminen ei ihmisille riitä,
vaan on myös saatava vastinetta puheenvuorolleen.
Kuulluksi tuleminen antaa voimaa ja vähentää stressiä. Myönteiset tunteet sekä hyvän olon ja liittymisen hormonit, oksitosiini sekä endorfiini, lisääntyvät.
Me emme voi aina hyväksyä keskustelukumppanin
asenteita, mutta voimme arvostaa hänen mielipiteitään kuuntelemalla keskittyneesti ja yrittämällä ymmärtää hänen näkemyksiään.
Kuunteleminen valmistaa myös tietä kysymiselle. Kysymysten avulla pääsemme lähemmäksi yhteisymmärrystä.
Kysymysten muotoa on kuitenkin aina syytä harkita. Jos haluamme
päästä hyvään dialogiin, olisi meidän opittava tekemään avoimia, vapaamuotoisia kysymyksiä; esimerkiksi: ”Kertoisitko, miten tulit tähän
johtopäätökseen?” Sen sijaan, että kysyisimme: ”Miksi sinä noin teit?”
Dialogiin kuuluu myös omien näkemysten perusteleminen, joka
tarjoaa kasvualustan asenteiden muuttumiselle. Perusteleminen ja
siihen oleellisena liittyvä suostuttelu vaativat todellista taitoa. Ei riitä,
että osaamme perustella asian omalta kannaltamme, vaan perustelujen pitäisi olla oikeaan osuvia myös keskustelukumppanimme kannalta. Keskustelutilanteessa on siis pystyttävä lukemaan toista keskustelijaa: onko hän asiakeskeinen vai ihmiskeskeinen? Arvostaako hän
faktaa vai vaikuttavatko myös tunteet ja sen hetkinen tunnelma? Pitäisikö lähteä liikkeelle yksityisestä yleiseen vai päinvastoin? Pitääkö
henkilö enemmän kausaalisuhteista vai analogioista?
Perusteluja kuunnellessamme tarvitsemme todella malttia ja empatiakykyä, varsinkin silloin, kun toisen henkilön perustelut eivät ole
meidän arvomaailmamme mukaisia. Keskustelukumppania kunnioittava ymmärtää, ettei pysty tietämään toisen puolesta, mitä tämä tarvitsee. Tarpeiden selvittämiseen tarvitsemme kuuntelevaa ja
luovaa tilaa eli dialogia. Jokaisella ihmisellä on oma todellisuutensa. Meillä ei ole ulkoista, yhteisesti todellista maailmaa, vaan kukin
havaitsee, aistii ja kokee tilanteet ainutkertaisina. Aistiminen liittyy
omiin kokemuksiimme ja saa siten merkityksen.
Meillä on kuitenkin jokaisella mahdollisuus muuttaa toisen käyttäytymistä, jos osaamme selvittää riittävän hyvin hänen tarpeensa.
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Kun avaamme keskustelun sopivilla toisen tarpeisiin kohdistuvilla
kysymyksillä ja tuomme omat mielipiteemme ja perustelumme julki toisen tarpeisiin sopiviksi muotoiltuina, saatamme saada aikaan
muutoksen hänen asenteissaan.
Dialogi kuitenkin opettaa meille aina jotain uutta. Ihminen kehittyy peilaamalla kokemuksiaan toisen kokemuksiin. Täten olemme aina alttiita toisen kokemusten kautta tapahtuvalle muutokselle. Jokainen ihminen on täynnä yllätyksiä, ja jokin niistä voi osoittautua
omankin elämämme kannalta käänteentekeväksi, mikäli olemme
valmiita kuuntelemaan.
Marsa Bäck
Suomen Puheopisto Oy

Ajankohtaista liitossa

YHL sai uuden työntekijän
Hei, olen Piia Reunanen, YHL:n uusi sihteeri. Aloitin työssäni 1.11.2016. Koulutukseltani
olen medianomi ja viime toukokuussa valmistuin matkailupalvelujen tuottajaksi. Olen
lähtöisin Ulvilasta, Porin kupeesta. Opiskeluni suoritin Kouvolassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Vantaalla olen asunut vuodesta 2012 lähtien.
Päädyin mukaan järjestötoimintaan saatuani työpaikan Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n viestintäasiantuntijan sijaisena.
Sitä ennen olin ollut töissä urheilutoimittajana, joten aluksi sain opetella paljon uutta asiKuva: Antti Sadinmaa

aa henkilöstön edustajista, työehtosopimuksista ja ammattiliittojen toiminnasta yleensä.
Parin vuoden kuluessa pääsin mukaan tähän
ihmeelliseen maailmaan ja sain tavata monia
aktiivisia järjestötoimijoita. Olin aivan innoissani kaikesta, mutta samalla ihmettelin, miten niin monet jaksavat oman työnsä ohella
osallistua aktiivisesti liiton toimintaan. Arvostan sitä todella.
Työni ERTOssa ei kuitenkaan jatkunut kahden vuoden sijaisuuden jälkeen, vaan lähdin
hakemaan uusia kokemuksia koulun penkiltä. Pidän matkustamisesta ja siksi valitsin matkailualan. Viimeisen vuoden vietin Helsingissä Scandic Marskin vastaanotossa. Saatuani
tiedon, että YHL:ään etsitään uutta sihteeriä,
päätin hakea paikkaa. Halu takaisin toimistotöihin ja ammattiliittojen mielenkiintoiseen maailmaan riittivät siihen, että olen nyt
osa YHL:n mahtavaksi ja erittäin ystävälliseksi havaittua porukkaa. On ilo olla auttamassa teitä ja vastaamassa kysymyksiinne. Nähdään ja kuullaan!

Kiitos
YHL:n jäsenille
Kiitos kuluneista vuosista ja lämmin kiitos
muistamisesta eläkkeelle lähtiessäni.

Ellei joku satu tietämään,
mitä eläkkeelle pääseminen tarkoittaa,
niin kerrottakoon asia:
Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi,
hän saa kaikessa rauhassa tehdä
juuri mitä haluaa.
Tove Jansson
Hyvää jatkoa kaikille!
Kristina Sten

Piia Reunanen
Kuva: Pardia

Virkisty Holiday Club -kylpylälomalla
Hemmottele itseäsi kylpylän lämmöllä ja nuku yösi ylellisesti
kylpylähotellissa. YHL on tehnyt sopimuksen Holiday Clubin kanssa
seuraavista kohteista, joissa voit nyt lomailla edullisesti.
Sopimushinnat 2016–2017
Holiday Club Caribia
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Holiday Club Katinkulta
Holiday Club Saimaa
Holiday Club Kuusamon Tropiikki

1 hh alk.

2 hh alk.

98 €
99 €
88 €
98 €
88 €

118 €
109 €
108 €
118 €
98 €

Jäsenkorttia näyttämällä 15 % alennus sopimushintaisista
majoituskustannuksista. Hinta sis. majoituksen, aamiaiset ja kylpylän vapaan käytön. Sopimushinnat voimassa 31.12.2017 asti.

Varaa lomasi puh. 030 68 600, ma–pe 8–18, la 10–15

Puh.hinnat 030-numeroihin: Lankapuh: 0,0828 €/puh + 0,07 €/min. Matkapuh: 0,0828 €/puh + 0,17 €/min.
YHL 100x180_1116.indd 1

15.11.2016 17.22
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Tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden edistäminen on
lakisääteinen velvollisuus
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on
laadittava suunnitelma yhdenvertaisuutta edistävistä toimista. Suunnitelman on oltava valmis viimeistään 1.1.2017.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on ohje,
jolla varmistetaan jokaiselle työyhteisön jäsenelle ja organisaation sidosryhmille oikeudenmukainen kohtelu. Työnantajia velvoittava laki
tuli voimaan tammikuussa 2015.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on erillinen
dokumentti tai linjaukset voivat sisältyä esimerkiksi henkilöstö- tai tasa-arvosuunnitelmaan tai työsuojeluohjelmaan. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatii ryhmä, jossa on mukana niin henkilöstön kuin johdon edustajia.
Suunnitelmalla ei ole määrämuotoa eikä enimmäis- tai vähimmäispituutta.
Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma on konkreettinen nykytilan ja tavoitteiden kuvaus. Se
on aktiivisesti päivittäiseen toimintaan vaikuttava työväline, jolla edistetään erilaisten ihmisten yhdenvertaisuutta.

Kartoita tilanne, päätä toimenpiteet
ja laadi aikataulu
Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen
käynnistyy tilannekartoituksella: koetaanko
työpaikalla esimerkiksi ikään, alkuperään, vakaumukseen, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää?
Tämän jälkeen analysoidaan, miten syrjintä näkyy esimerkiksi rekrytoinneissa, työsuh-

Yhdenvertaisuussuunnitelma
otetaan käyttöön
osana työpaikan arkea.
Yhdenvertaisuuden
edistäminen on jatkuvaa
kehittämistä. Suunnitelma
elää ja muuttuu työpaikalla
havaittujen tarpeiden mukaan.
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de-eduissa, perehdytyksessä tai työskentelyolosuhteissa.
Tilanneselvityksen jälkeen päätetään, miten
puutteita ryhdytään korjaamaan. Toimenpiteet
kohdennetaan tilanteisiin ja käytäntöihin, joissa syrjintää on ilmennyt: esimerkiksi kahvipöytäkeskustelut, töiden jakaminen, lomautukset
ja irtisanomiset.
Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjataan
toimenpiteistä vastaavat henkilöt ja toteutusajankohdat. Käytännöllinen ratkaisu on taulukko, josta koko työyhteisö näkee yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet,
vastuuhenkilöt sekä toteutuksen ja seurannan aikataulun.

Seuraa toteutumista, edistä
yhdenvertaisuutta
Työyhteisön kaikilla jäsenillä on oikeus tietää,
mihin toimenpiteisiin työnantaja on ryhtynyt
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Jos suunnitelmaa ei laadita tai se ei vastaa lain vaatimuksia, työntekijä voi ottaa yhteyttä omaan
ammattiliittoonsa tai työsuojeluviranomaisiin.
Oikeusministeriön Yhdenvertaisuus-sivustolta löytyy tietoa yhdenvertaisuuslainsäädännöstä sekä ohjeita ja malleja erilaisten organisaatioiden yhdenvertaisuussuunnitteluun:
www.yhdenvertaisuus.fi
Teksti: Paula Launonen

Esimerkkikysymyksiä työpaikan
yhdenvertaisuussuunnitelman laatijalle
• Vaikuttaako ikä rekrytointiin tai palkkausperusteisiin?
• Maksetaanko ulkomaalaisille samaa palkkaa kuin Suomen kansalaisille?
• Onko tehtäväkohtaisesti mietitty, minkä tason suomen tai ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä?
• Miten otetaan huomioon eri uskontoihin liittyvät vapaapäivät tai pukeutumiskoodit tai muut
erityiskysymykset?
• Miten poliittiset mielipiteet vaikuttavat ilmapiiriin ja töiden jakamiseen?
• Miten ammatilliseen järjestäytymiseen suhtaudutaan?
• O tetaanko huomioon omista vanhemmista tai muista läheisistä huolehtivien tilanne?
• Miten osatyökykyisiä kohdellaan?
• Onko esteettömyys ja saavutettavuus huomioitu fyysisessä ympäristössä, tietojärjestelmissä ja työtavoissa?
• Miten erilaisiin sukupuoli-identiteetteihin suhtaudutaan?

Kentällä tapahtuu
Yliopistojen johtaminen puhututti yliopistopäivä-seminaarissa
Yliopistojen johtamiskulttuuri sai voimakasta kritiikkiä osakseen YHL:n Yliopistopäivä-seminaarissa.
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n yliopistopäivä-seminaari pidettiin
perjantaina 16.9. Helsingissä. Johtamista käsitelleen seminaarin avauspuheenvuorossa
YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen varoitti
yliopistoihin kohdistuvan kurimuksen uhkaavan niiden perustehtäviä:
– Yliopistoja kuten koko korkeakoululaitosta ahdistetaan kovilla laatu- ja tehokkuusvaatimuksilla. Kun mittarina on raha, nähdään vain
se, mitä viivan alle jää.
Torstaina 15.9. julkistetun yliopistolakiuudistuksen arviointiraportin mukaan yliopistojen
henkilöstö kokee jääneensä paitsioon yliopistojen päätöksenteosta. Henttosen mukaan asian korjaaminen edellyttää keskustelua järeämpiä toimenpiteitä ja hän asettuikin tukemaan
Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton vaatimuksia yliopistolain avaamisesta.
– Diskuteeraamalla asia ei ole hoitunut, vaan
siihen tarvitaan selkeä lakimuutos.

Opetusministeri:
Lainmuutosta ei tarvita
Seminaarissa puhuneen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan yliopistolakiuudistuksen keskeisenä kysymyksenä on se, onko lain mahdollistamat uudet toimintatavat osattu ottaa täysimääräisinä käyttöön eri yliopistoissa. Yliopistojen johtamiskulttuurin ongelmat herättivät huolta myös
opetusministerissä
– Jos yliopistojen professorikuntaa, muuta henkilöstöä ja opiskelijoita ei oteta mukaan päätöksentekoon, kyseessä voi olla johtamisvaje.
Vaatimus yliopistolain avaamisesta ei kuitenkaan saanut opetusministeriltä vastakaikua. Sen sijaan kehittämistyön pitäisi tapahtua aiempaa avoimemman vuorovaikutuksen kautta.
– Yliopistojen toimintakulttuuri tarvitsee
muutosta, mutta kyseessä on asia, joka ei ratkea lain muuttamisen kautta. Meillä on jo olemassa erittäin paljon olemassa aineistoa yliopistojen kehittämisen ja siitä käytävän avoimen keskustelun tueksi.
Myös eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok) oli
opetusministerin kanssa samaa mieltä ja heitti pallon yliopistoille.
– Johtajakeskeisyyden lisääntyminen yli-

Kuva: Antti Sadinmaa

Yliopistopäivään kokoontuneiden YHL:läisten näkemys yliopistojen autonomian toteutumisesta
vaikutti melko kielteiseltä.

opistoissa on täysin väärä suunta. Tätä ei kuitenkaan voi muuttaa lainsäädäntötasolla vaan
muutoksen on lähdettävä yliopistojen sisältä.
Tässä on yliopistojen johdolla peiliin katsomisen paikka.

Kilpailukykysopimuksen tulos harmillinen yliopistoille
Pääministeri Juha Sipilän johtama hallitus
on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä koulutukseen kohdistuneista massiivisista leikkauksista. Viimeisin niistä vie yliopistoilta 13,9
miljoonaa euroa ja sen taustalla vaikuttaa yliopistojen asema keväällä neuvotellussa kilpailukykysopimuksessa. Sopimuksen tekohetkellä
yliopistot laskettiin vielä yksityiseen sektoriin
kuuluvaksi, mutta valtioneuvoston talousesityksessä yliopistot ovatkin osa julkista sektoria.
Opetusministeri Grahn-Laasonen oli harmissaan asiasta.
– Omasta mielestäni kiky-sopimuksen tuottamaa hyötyä ei olisi pitänyt viedä yliopistoilta. Tulevaisuudessa - jos se vain on minusta
kiinni - koulutuksesta ei enää leikata, opetusministeri sanoi.
Lisäleikkaukset puhututtivat myös työmarkkinajärjestöjen edustajia. STTK:n Antti Palola kertoi asian tulleen hänelle yllätyksenä, sillä
vielä neuvottelujen aikaa oli selvää, että yliopistot lasketaan kuuluvaksi yksityiseen sektoriin.

Myös Sivistystyönantajien Teemu Hassinen
oli tyytymätön ratkaisuun.
– Kilpailukykysopimuksessa määritellystä
asiasta livettiin, se on pettymys.
Pääministeri Sipilä on perustellut uutta leikkausta kilpailukykysopimuksen tuoman hyödyn poistamisena yliopistoilta. Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä tämä on jälleen yksi osoitus lisää
hallituksen vähättelevästä asenteesta yliopistoja ja niissä tehtävää työtä kohtaan.
– Eikö yliopistot hallituksen mielestä siis
luo missään määrin kilpailukykyä Suomeen,
Simola kysyi.
Teksti: Antti Sadinmaa
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Kentällä tapahtuu

Erikoislaboratoriomestarina
työskentelevä Ari Moskari valittiin TTYHY:n vuosikokouksessa
yhdistyksen uudeksi pääluottamusmieheksi.

Ari Moskari aloittaa
TTYHY:n uutena
pääluottamusmiehenä
Tampereen teknillisen yliopiston
henkilöstöyhdistys TTYHY ry piti vuosikokouksensa Tampereen työväen teatterin lämpiössä 27.10.2016. Yhdistys tarjosi kokouksen päätteeksi jäsenistölle
teatteriesityksen Sara ja Erik, joka kirvoitti osallistumismäärän ennätykselliseen 24 henkilöön. 1.1.2017 alkaen pääluottamusmiehenä aloittaa Ari Moskari.
Samalla yhdistyksen pitkäaikainen pääluottamusmies Raimo Peurakoski siirtyy laboratoriohenkilöstön varaluottamusmieheksi. Yhdistyksen sihteeri Riitta Ranta kukitettiin eläkkeelle lämpimien kiitosten kera.

Isyhyläisiä Petroskoin kaupungin perustajan Pietari Suuren
patsaan äärellä Äänisjärven
rannalla sijaitsevassa puistossa.

Isyhyläiset Petroskoissa
Syyskuisena viikonloppuna matkasi pieni,
mutta sitäkin laadukkaampi joukko ISYHYläisiä
muutamalla avecilla vahvistettuna virkistäytymään itäiseen naapuriin, Petroskoihin.
Matkalaisille oli tarjolla niin ruumiin- kuin
hengenravintoakin ja kotiin viemisiksi joku
hankki kengät, toinen taas kauniita kristalliastioita. Pakastimiinkin saatiin täydennystä karpaloita tienvarrella kaupustelevilta maatuskoilta.

Eija Haapaniemi
TTYHY

Petroskoissa tutustuimme oppaan johdatuksella muun muassa lukuisiin muistomerkkeihin
ja vierailimme kauniissa Aleksanteri Nevskin katedraalissa, josta eräs seurueen jäsen häädettiin
ulos hänen yrittäessään valokuvata tuota upeutta - mikä osoittautuikin kielletyksi.
Helena Könönen
ISYHY

Kuva: Jenni Kokko

JYHYn hallitukseen
riitti tunkua
JYHYn syyskokous pidettiin 22.11.2016.
Kokouksessa mm. valittiin tulevat luottamusmiehet toimikaudelle ja kuultiin YHL:n
puheenjohtaja Satu Henttosen katsaus
työmarkkinoiden nykytilanteesta. (AS)

YHL mukana nuorten
aktiivien seminaarissa

Mirka Jalonen, Jennifer Fors, Tiina Kotti, Sanni Valkeapää ja Pauli Borodulin osallistuivat Pardian nuorten aktiivien seminaariin.
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YHL:läiset osallistuivat Pardian nuorten aktiivien seminaariin Vantaalla 5.11.2016. Pardian puheenjohtaja Niko Simola kertoi seminaarissa miten kikyneuvotteluista päästiin tämän päivän Suomen mallin
rakentamiseen ja kouluttaja Pia Koponen antoi työkaluja stressinhallintaan ja työelämän paineissa pärjäämiseen otsikolla ”Tunne itsesi – tiedä rajasi”. Seminaari oli näillä näkymin viimeinen tapahtuma Pardian
PlusMiinus30-toiminnan puitteissa.
YHL:läiset ovat olleet ahkerasti mukana PlusMiinus30-toiminnassa. Seminaarin alumnipuhujana toi-

Kentällä tapahtuu
Kuva: Hobo Kukkonen

Kuva: Jenni Korteniemi.

HATO-päiviä vietettiin Rovaniemellä innostuneissa merkeissä.

Laboratorio- ja teknisen henkilöstön
koulutuspäivät Kuopiossa
Syksyiseen Kuopion Rauhanlahteen
kokoontui eri puolilta Suomea satakunta laboratorioissa erilaisissa tutkimustehtävissä tai eläinten kanssa työskentelevää henkilöä. Valtaosa osanottajista oli
yliopistolaisia, mutta mukana oli myös
muissa tutkimuslaitoksissa työtänsä tekeviä henkilöitä.
Päivien aiheet käsittelivät lähinnä työturvallisuutta ja -suojelua monelta eri kantilta käyttöturvallisuustiedotteista jätteiden oikeanlaiseen hävittämiseen ergonomiaakaan unohtamatta – jopa jalkineista oli mielenkiintoinen esitys. Päivillä
ei unohdettu myöskään eläinten hoitohenkilökunnan roolia. Luennoilla käsiteltiin muun muassa EU-direktiivin myötä
uudistettua lakia ja sen valvontaa, hoitotyön henkistä kuormitusta ja virikkeellis-

tämisen vaikutusta eläinten hyvinvointiin.
Aiheet olikin koottu niin, että löytyisi
jokaiselle jotakin, niin uutta kuin vanhan
kertausta. Erään palautteen mukaan osanottaja oli ”saanut herätyksen” siitä, kuinka
paljon yhteistä laboratorioissa ja erilaisissa koe-elänkeskuksissa työskentelevillä
on. Useassa palautteessa toivottiinkin lisää vastaavanlaista koulutusta.
Painokkaan asian lisäksi tarjolla oli myös
rentoutumista kylpylässä tai reippailua
kauniissa syksyisessä luonnossa. Yhteisen
illallisen ”alkupaloina” nautittiin paikallisen
kamarikuoro Pikantin kauniista musiikista. Innostuipa jokunen vielä illan hämyssä tanssiparketillekin.

mi tamperelainen Pauli Borodulin, joka
kannusti puheessaan nuoria jäseniä toimimaan aktiivisesti:
- PlusMiinus30-toiminta on tuonut vuosien varrella paljon uutta tietoa työelämään liittyvistä asioista, joista on ollut
hyötyä omassa työssä, sekä uusia ystäviä,
joiden kanssa on voitu jakaa kokemuksia ja havaintoja työelämästä, Pauli kertoi
Aalto-yliopistossa työskentelevä Sanni
Valkeapää lähti mukaan tapahtumaan,
koska halusi nähdä mitä nuoret toimijat tekevät sekä tutustua Pardiaan ja pardialaisiin.

- Iltapäivän Tunne itsesi – tiedä rajasi osuus oli tosi mielenkiintoinen ja antoi vinkkejä itsensä kehittämiseen, Sanni sanoo.
PlusMiinus30-toimintaryhmän viimeisenä puheenjohtajana toiminut Tiina
Kotti toivoo, että YHL ja paikallisyhdistykset saavat mukaan enemmän nuoria
toimijoita.

Helena Könönen
ISYHY

HATO-viesti jatkuu
YHL:n perinteiset valtakunnalliset HATOpäivät järjestettiin Rovaniemellä elokuussa 2016.
Lähes kahdeksankymmentä yliopistojen ja tutkimuslaitosten hallinto- ja toimistohenkilökunnan
osallistujaa sai osviittaa työn muutokseen ja siitä
selviytymiseen.
Lappilaiseen tyyliin rakensimme ohjelman oman
näköiseksemme korostaen parhaita osaamisalueitamme. Ensimmäisen päivän puheenvuorot koskivat muun muassa työn muutosta yliopistoissa sekä viestintää ja vuorovaikutusta muutostilanteissa. Taidekävely esitteli talomme taiteiden tiedekunnan gallerioita ja taidetta. ”Tarina siitä miten
Lappi – brändi luotiin YHDESSÄ” valotti yhdessä
tekemistä lappilaiseen tyyliin. Toisen päivän aikana Tieteentekijöiden puheenjohtaja Petri Koikkalainen valotti yliopistojen taloudellisia ja johtamiseen liittyviä riskejä. Lapin yliopiston tietohallintojohtaja sai yleisön mietteliääksi puheenvuorollaan
digitalisaatiosta.
Vierailu Napapiirillä ja kotoinen illanvietto perinteisessä Ounasvaaran Hiihtoseuran Majalla oli
menestys Historiaa notkuvat seinät, buffet-pöytä
ruokineen ja Salla Kortelaisen ja kasvatustieteen
opiskelijoiden Kasvattajat-bändin laadukas musisointi pisti töppösiämme liikkeelle.
Toivomme, että HATO-viesti jatkuu. On tärkeää,
että muun henkilöstön edustajat pääsevät kouluttautumaan ja verkostotapaamisiin ainakin kerran
kahdessa vuodessa. Kiitän vielä HATO 2016 -tiimiä
Rovaniemellä ja kaikkia ihania vieraitamme.
Lappi kiittää ja vaikenee!
Raija Kivilahti
LAYHY

Tiina Kotti
AaltoHY
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Työttömyyskassa tiedottaa
Kuva: Shutterstock

Hallituksen
työvoimapoliittiset
muutosesitykset
Hallitus esittää kolmen kuukauden välein tehtäviä työttömän
määräaikaishaastatteluja. Myös työn vastaanottovelvollisuutta
halutaan tiukentaa. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2017.

Työttömän määräaikaishaastattelut
Työtön haastatellaan ensimmäisen kerran kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TEtoimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta.
Lakimuutoksen myötä TE-toimiston olisi kuitenkin järjestettävä työttömälle haastattelu
viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.

Rekrytointikokeilu
Väliaikaisen lakimuutoksen myötä henkilö ja
työnantaja voisivat selvittää, sopiiko henkilö
tiettyyn työhön rekrytointikokeilulla. Rekrytointikokeilu olisi vapaaehtoinen. Sillä ei olisi
vähimmäiskestoa tai laajuutta ja sen voisi lopettaa ilman seurauksia. Poissaoloilla ei olisi
vaikutusta työttömyysturvaan ja niistä ei tarvitsisi ilmoittaa. Rekrytointikokeilu voisi enimmillään kestää yhden kuukauden. Jos työnantaja palkkaa rekrytointikokeiluun osallistuneen
henkilön kokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennettäisiin koeajasta. Rekrytointikokeilun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta, mutta ei
kulukorvausta tai korotettua päivärahaa. La-

34

U N I V E R S I TA S 3 / 2 0 1 6

ki rekrytointikokeilusta olisi voimassa vuosina 2017–2018.

huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta.

Liikkuvuusavustus
Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan saajat
tulisivat liikkuvuusavustuksen piiriin. Uusi liikkuvuusavustus korvaisi työttömälle matka- tai
muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus olisi peruspäivärahan suuruinen (n. 700 €
/ kk) ja sitä maksettaisiin työsuhteen kestosta
riippuen enintään kahden kuukauden ajan.
Työsuhteen olisi aina kestettävä vähintään
kaksi kuukautta. Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaisi työttömyyskassa,
peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville
Kela. Liikkuvuusavustusta olisi haettava ennen
työsuhteen alkamista.

Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan
ajalta työttömyysetuutta
Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa
kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta
maksettaisiin soviteltua päivärahaa, jossa on

Palkanalennus tuotannollisista ja
taloudellisista syistä ei vaikuttaisi
päivärahaan
Lakiin palautettaisiin vuosina 2010–2012 ja
2014–2015 voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä
tehty palkanalennus ei vaikuttaisi päivärahan
määrään. Yleensä henkilön päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella. Lakimuutoksen myötä päiväraha laskettaisiin kuitenkin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.

Palkkatukityö
Palkkatukityö tarkoittaa työtä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut tukea TEtoimistolta. Nykyisin palkkatukityö kerryttää
ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa täytenä. Lakimuutoksen myötä vain
75 % palkkatukityöstä luettaisiin työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työs-

Editorial
säoloehdon henkilön olisi siis työskenneltävä
palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.
Työssäoloehto kertyisi kuitenkin jatkossakin
täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella. Palkkatuelle asetettaisiin enimmäismäärä, sen kestoa lyhennettäisiin ja sitä alettaisiin
rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Edellytyksiä muutettaisiin pitkäaikaistyöttömyyden
ehkäisemistä edistäviksi. Palkkatuen maksaisi
jatkossakin TE-toimisto.

Photo: Nina Kellokoski

E D I TO R I A L
Satu Henttonen
Chairperson of the Association of
the Finnish University and Research
Establishment Staff (YHL)

Starttiraha
Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki. Starttirahan edellytyksiä väljennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Starttirahan maksaisi jatkossakin TE-toimisto.

Omaehtoiset opinnot

TYÖTTÖMYYSKASSA
Lakimuutoksen
myötä kulukorvausta ei enää
maksettaisi omaehtoisten opintojen ajalta.
Muutos koskisi opintoja, jotka on aloitettu
1.1.2017 tai sen jälkeen. Omaehtoisten opintojen edellytykset väljenisivät hieman ja opintojen enimmäisaika pitenisi 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän
suorittamisesta.
Työn vastaanottovelvollisuuden
tiukentaminen
Työttömällä ei enää olisi kolmen kuukauden
ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä,
vaikka siitä maksettava palkka jäisi työttömyysetuutta pienemmäksi. Jos työtön kieltäytyy
varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90
päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi)
nykyisen 60 päivän sijasta. Karenssi alkaisi vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.
Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytettäisiin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella (80 kilometriä kotoa), auton hankkimista
ei kuitenkaan edellytetä.
Työttömyysturvalaista poistettaisiin mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu
päivässä keskimäärin enintään kolme tuntia.
Työttömät velvoitettaisiin osallistumaan
pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin, vaikka niistä ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa.

Pact ache
This autumn has been shadowed by a competitiveness pact hangover. The negotiations last spring took their toll and gave in return only a lukewarm compromise.
In the autumn the government took away from the universities all we thought the
pact had achieved. The reductions to employers’ social charges were deducted from
universities’ funds in addition to the previous cuts.
I’m worried about personnel’s well-being. Many universities imposed heavy personnel cuts in the beginning of the year and many functions are now operated by a skeleton crew. The university leadership should pay a close attention to the staff. Researcher Sinimaaria Ranki writes in her book on strategic leadership in Finnish universities:
“Structural development and strategic planning of universities appear often to the
personnel as breaking of old ways of action and as new structures, which may seem
alien and inappropriate.”
Ranki’s article on university leadership can also be found in this issue of Universitas.
The impact evaluation of the Universities Act reform, issued by the Ministry of Education and Culture, states how the leadership is becoming more detached from
the rest of the university community. Leadership was also the theme of our Yliopistopäivä -seminar this autumn. Leadership needs personnel’s support. Closer cooperation is more than needed.
In addition to the structural development of universities, also state administration is being developed. New civil service department model is being introduced in
Finnish National Board of Education, which will start 1.1.2017. More information is
available in this issue. There’s lot to think about in how different working cultures are
pieced together, not to mention other practical issues.
The main aim of competetiveness pact, increasing working time, opened the Pandora’s Box. Negotiations Manager Katja Heikkilä explores some issues related to working time in this issue. What comes to other questions on working time and how it is
being compensated, I recommend contacting the shop steward in your workplace.
Instead of sending season’s greetings the union will make a donation to the Disaster Relief Fund of the Finnish Red Cross. I wish all of you happy holidays and a very
good New Year!
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Meille on tärkeää,
että perheenjäsenet
viettävät aikaa

yhdessä.

Tuhannet perheet ovat löytäneet yhdessäolon ja liikunnan
riemun perhejaksoillamme. Perheesi voisi olla tänä vuonna yksi heistä.
Perheiden 1.askel-hyvinvointijaksojen ohjelmasisältöihin
ja ajankohtiin tutustumalla löydät perheellesi mieluisimmat
vaihtoehdot.

Tutustu ja hae jaksoille
osoitteessa pht.fi

